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RESUMO 

 
 

Este texto apresenta uma pesquisa sobre o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência (PIBID) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e suas contribuições para a formação inicial e continuada de professores de 
Matemática. O PIBID é um programa centrado no Ministério de Educação (MEC), 
gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 
(CAPES) e posto em prática por instituições de ensino superior cuja principal 
intenção é contribuir com a capacitação docente a partir da aproximação entre a 
escola básica pública e a universidade. Buscamos responder à questão norteadora 
“Como o PIBID da UFRN-Natal contribuiu para a formação inicial e continuada de 
professores de Matemática a partir das ações ali desenvolvidas?” e para respondê-
lo, estudamos documentos disponibilizados pelos órgãos responsáveis do PIBID, 
ações desenvolvidas pelo subprojeto de Matemática da UFRN em Natal e narrativas 
– constituídas a partir de técnicas comuns a estudos em História Oral – de 
envolvidos com o Programa, coordenadores, supervisores e licenciandos. Para a 
nossa análise nos reportamos a Nóvoa (1992, 1999, e 2009), Shulman (1986, 1987) 
e Schön (1992 e 2000) que discutem a formação docente acontecendo dentro da 
própria profissão com articulações não dicotômicas entre teoria e prática. Além 
disso, como produto educacional, organizamos um caderno de atividades 
matemáticas diversas voltadas para a educação básica que foram aplicadas pelos 
participantes do Programa que estudamos. 
  
Palavras-chave: PIBID; Matemática; Formação de professores; Caderno de 
Atividades. 
  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This text presents a research on the Institutional Program of Initiation to Teaching 
Scholarship (PIBID) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN/Brazil) 
and its contributions to the initial and continuing formation of Mathematics teachers. 
The PIBID is a program centered on the Ministry of Education (MEC), managed by 
the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) and 
put into practice by higher education institutions whose main intention is to contribute 
to teacher training considering the approximation between the public basic school 
and the university. This research was guided by the question guiding "How does the 
PIBID of UFRN-Natal in Mathematics contribute to the initial and continued formation 
of Mathematics teachers from the actions developed?" and to answer it we study 
documents available by the responsible institutions for PIBID, we analyzed actions 
developed by the PIBID’s Matematics subproject of UFRN in Natal and also studied 
the narratives people involved with it. For our analysis we refer to Nóvoa (1992, 
1999, 2009), Shulman (1986, 1987)) and Schön (1992, 2000). In addition, we 
organized book with a several mathematical activities as educational product. This 
activities were applied by the participants of the Program that we studied. 

  
Keywords: PIBID; Mathematics; Teacher training; Book of Activities. 

 

 
 
 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO......................................................................................... 10 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ...................................................... 13 

2.1  TRAJETÓRIA DA PESQUISA ....................................................................... 13 

2.2 NOSSO PRODUDO EDUCACIONAL ............................................................ 21 

3  FORMAÇÃO DE PROFESSORES ................................................................ 24 

3.1 CONCEPÇÕES ATUAIS SOBRE O TERMO “FORMAÇÃO” NO ÂMBITO 

EDUCACIONAL ....................................................................................................... 24 

3.2  FORMAÇÃO DO DOCENTE ......................................................................... 27 

3.2.1 Exploração pedagógica de materiais didáticos na formação docente .... 34 

3.3  PROPOSTAS DE FORMAÇÃO DOCENTE ................................................... 38 

3.4  PROGRAMAS DE INSERÇÃO PROFISSIONAL ........................................... 46 

4 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE E A CRIAÇÃO DO PIBID ............ 50 

4.1  ORGANIZAÇÃO DO PIBID ............................................................................ 52 

4.2  PROPOSTA DO PIBID – UFRN/NATAL ........................................................ 54 

4.3 PROPOSTA DO SUBPROJETO MATEMÁTICA/NATAL DO PIBID – UFRN . 56 

5  ENTREVISTAS ............................................................................................. 58 

5.1  GISELLE COSTA DE SOUSA ....................................................................... 58 

5.2  MÉRCIA DE OLIVEIRA PONTES .................................................................. 68 

5.3  LICEU LUIS DE CARVALHO ......................................................................... 83 

5.4  JOSÉ DAMIÃO SOUSA DE OLIVEIRA.......................................................... 97 

5.5  VILKA LORENA SILVA DE OLIVEIRA NOGUEIRA ..................................... 105 

5.6  ROMEICA CRISTINA MARTINS GODIM .................................................... 113 

5.7  JANILSON ANANIAS DE AMARANTE ........................................................ 124 

5.8  HENRIQUE SILVESTRE MAIA ................................................................... 134 

6  NAS ENTRELINHAS DAS VIVÊNCIAS NO CONTEXTO DO PIBID ........... 143 

6.1  O PIBID NA ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES ................................................... 144 



 
 

 

6.2 O PIBID NO DESENVOLVIMENTO DA REFLEXÃO PARA A PRÁTICA, NA 

PRÁTICA E SOBRE A PRÁTICA ........................................................................... 149 

6.3  O PIBID NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A 

PARTIR DE EXPERIÊNCIAS DE ENSINO ............................................................ 153 

6.4 O PIBID NO COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS ......................... 155 

6.5 O PIBID NA CONSTRUÇÃO DE CONCEPÇÕES SOBRE FORMAÇÃO ..... 159 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 164 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 167 

ANEXO A .............................................................................................................. 172 

ANEXO B .............................................................................................................. 185 

APÊNDICE A ......................................................................................................... 195 

APÊNDICE B ......................................................................................................... 204 

APÊNDICE C ......................................................................................................... 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

A sociedade contemporânea em constante mudança está demandando 

sempre novas exigências ao profissional docente. Isto implica a formação do 

professor clamar por conhecimentos e habilidades primordiais para que possa 

enfrentar os desafios da sala de aula. As propostas curriculares de cursos de 

licenciatura têm mostrado características de modelos idealizados com 

predominância em abordagens teóricas, dicotômico quanto à relação teoria-prática e 

carentes de conexão universidade-escola. O que torna um problema dominante 

entre essas instituições, e prejudicial à formação docente. 

 Propostas de programas atrelados aos cursos de licenciatura como o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), com finalidades 

de inovação para renovação da formação docente ao investir na articulação entre a 

universidade e a escola, acabam por evidenciar fragilidades das licenciaturas, 

especialmente, no que diz respeito “à rigidez dos desenhos curriculares que 

continuam afirmando um modelo de formação marcado pela polaridade 

teoria/prática” (FELÍCIO, 2014, p. 431). 

Neste contexto, nossa pesquisa, que culmina nessa dissertação, teve o intuito 

de resgatar como o PIBID contribuiu para a formação inicial e continuada de 

professores de Matemática a partir das ações ali desenvolvidas, em especial, o 

Programa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – campus Natal. A 

escolha deste nosso objeto de estudo partiu da nossa proximidade com este 

Programa: o autor do presente texto foi aluno da instituição e bolsista no período de 

2012 a 2014 1 , assim como o orientador desta pesquisa foi coordenador do 

subprojeto de Matemática nos anos de 2015 e 2016.  

 O fato de vivenciarmos aquele ambiente impulsionou a destacarmos os 

modos como o Programa vem contribuindo para a formação inicial do futuro 

professor. Ademais, observamos como aqueles que são “convidados” a participar da 

formação dos estudantes da licenciatura também se colocam em uma situação de 

formação (continuada). 

                                                             
1
 Motivo para restringirmos os documentos oficiais de submissão ao Programa que rege o projeto 

institucional e subprojeto de Matemática, ambos relativos ao edital de 2011. Já que, refere-se ao 
período do meu ingresso. O que não inviabilizou recorrer a fatos de outros períodos.    
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Particularmente, e agora falo em primeira pessoa do singular, participar do 

PIBID agregou situações significativas e decisivas na qualidade do profissional que 

me tornei. Enquanto participei do programa como aluno, durante minha graduação, 

estive voltado a diversas atividades, e foram nestas atividades que pude vivenciar o 

“ser professor”. Os direcionamentos dos professores, tanto da coordenadora quanto 

das supervisoras, para realização das atividades foram extremamente importantes 

pelo seu caráter informativo e formativo: desde os acompanhamentos nas 

elaborações das atividades até mesmo sobre como me apresentar à direção da 

escola que atuava ou em relação à postura diante os alunos. 

Além do mais, foi muito bom trabalhar em parceria com um colega da 

graduação, que tinha dúvidas e incertezas assim como eu, para que juntos 

pudéssemos discutir, colocar propostas, refiná-las e realizá-las da melhor forma. 

Assim como o nome do Programa prenunciava, tivemos dias de iniciação à 

docência, nos quais levávamos o planejamento de aulas baseadas nas tendências 

metodológicas para o ensino de Matemática.  

Além de discutir no presente trabalho o potencial formativo dessas 

ações/atividades no âmbito do PIBID, organizamos, como exigência do Mestrado 

Profissional, um produto educacional no formato de um caderno de atividades que 

foram produzidas ou simplesmente aplicadas no PIBID de Matemática da UFRN em 

Natal2 e – em alguns casos – divulgadas no site do Programa3, mas que já não 

podem ser acessadas devido a atualizações que acarretaram em perca das 

atividades. Esperamos que este caderno seja um material de sugestões de 

atividades para o ensino de Matemática nos moldes destacados pelo Projeto. Para 

isso, tomamos nos documentos sobre o PIBID, bem como, nos depoimentos de 

pessoas envolvidas com o PIBID de Matemática ações/atividades desenvolvidas 

naquele espaço.  

O presente texto apresenta no segundo capítulo os procedimentos 

metodológicas de nossa pesquisa e à trajetória da pesquisa baseada nos 

direcionamentos da História Oral para a realização das entrevistas com nossos 

colaboradores. Nessa etapa, destacamos a importância das múltiplas narrativas 

pelos discursos de contexto próximo, mas com características únicas. Apontamos 

                                                             
2 A partir deste ponto, sempre que nos referirmos ao PIBID de Matemática, estaremos falando do 

subprojeto relativo às ações desenvolvidas pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência do curso de Matemática do campus central da UFRN em Natal. 
3 http://www2.pibid.ufrn.br/subprojeto/matematica/documentos.php?c=2 

http://www2.pibid.ufrn.br/subprojeto/matematica/documentos.php?c=2
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procedimentos adotados no tratamento dessas entrevistas para que posteriormente 

venha torná-las documentos de estudo para pesquisa. Outro instrumento utilizado 

acerca da constituição de informações foi o questionário, utilizado com vistas a um 

alcance maior a respeito das atividades elencadas no produto educacional, 

principalmente no que diz respeito à importância das mesmas na própria formação 

profissional. Assim como outros documentos de estudo, já constituídos, a citar, dois 

livros produzidos pelo Programa institucional que envolve o subprojeto de 

Matemática. 

No terceiro capítulo falamos sobre formação de professores na tentativa de 

resgatar conceitos de alguns autores comuns às pesquisas em Educação 

Matemática. Aprofundamos este debate com autores que defendem um 

estreitamento da formação do profissional com o seu ambiente de trabalho. E 

finalizamos esse capítulo apontando para a importância de programas de inserção 

profissional como alternativa para formação inicial.  

No quarto capítulo, expomos um breve cenário educacional que contextualiza 

a implementação do PIBID e apontamos a atenção dada por meio de políticas 

nacionais para formação de professores e às práticas pedagógicas. Logo em 

seguida detalhamos como o PIBID está organizado, quais práticas são 

desenvolvidas e quais as finalidades. Isto, pautado em documentos reguladores para 

submissão do Programa pelas instituições e disponibilizados pelos órgãos gestores, 

como o próprio Projeto Institucional da UFRN e o Subprojeto de Matemática.  

No quinto capítulo trazemos as textualizações das entrevistas que realizamos 

com os envolvidos no PIBID de Matemática. No sexto capítulo fazemos uma reflexão 

de todos os dados levantados e pautado no referencial teórico adotado, apontamos 

indícios de contribuições do PIBID para formação inicial e continuada dos 

licenciandos e professores supervisores. Nesta etapa, destacamos passagens dos 

relatos adquiridos pelas entrevistas, questionário e livros produzidos no Programa 

sobre vivências de práticas pedagógicas relativas às ações desenvolvidas. 

Posteriormente trazemos as referências, os anexos e os apêndices. Nos 

anexos disponibilizamos o documento que normatiza o PIBID na UFRN e o 

subprojeto de Matemática, da UFRN, em Natal. Nos apêndices apresentamos as 

cartas de cessão, que autorizam a publicação das entrevistas concedidas, bem 

como, o questionário e o produto educacional produzido. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1  TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

No caminho que trilhamos, nos propusemos a partir de interpretações de 

documentos oficiais e de impressões de “personagens” envolvidos com o PIBID de 

Matemática na UFRN. Decidimos, portanto, valorizar a entrevista, uma conversa 

intencional guiada com objetivo de obter informações sobre temas definidos. 

Conforme Rosa e Arnaldi (2008, p. 16) apontam: 

 

A opção pela técnica de coleta de dados através da Entrevista deve ser feita 
quando o pesquisador/entrevistador precisar valer-se de rupturas mais 
profundas para que os resultados da sua pesquisa sejam realmente 
atingidos e de forma fidedigna. E só os sujeitos selecionados e 
conhecedores do tema em questão serão capazes de emitir opiniões 
concretas a respeito do assunto. (Grifo do autor) 

  

Enxergamos a oportunidade de investir na entrevista na pesquisa qualitativa 

como uma ferramenta de obter informações sobre o passado recente de maneira 

explícita, porém de forma harmônica entre entrevistador e entrevistado, ou seja, com 

a intenção de transmitir atitudes de transparência e troca mútua de confiabilidade. 

Além disso, esse recurso representa um dos instrumentos básicos para a coleta de 

dados utilizados nas investigações em Educação, como a nossa.  

A propósito, entendemos que este trabalho caracteriza-se como uma 

pesquisa qualitativa, já que 

  

engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações e opiniões. O 
significado atribuído a essa concepção de pesquisa também engloba 
noções a respeito de percepções de diferenças e semelhanças de aspectos 
comparáveis de experiências, como, por exemplo, da vermelhidão do 
vermelho, etc. Entende-se que a noção seria aplicável a dados qualitativos, 
uma vez que a eles faltaria a precisão e objetividade, dificultando ou 
impossibilitando a aplicação de quantificadores (BICUDO, 2012, p. 116). 

 

Assim, como nossa pesquisa se interessa em compreender as contribuições 

na formação inicial e continuada dos licenciandos e professores no exercício da 

profissão do ensino básico nas perspectivas que o PIBID de Matemática propicia, 

julgamos pertinente e profícuo trabalhar com as entrevistas para compreender a 
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percepção das pessoas envolvidas seguindo os direcionamentos da História Oral, 

normalmente utilizada em Educação Matemática. 

Nesse sentido, assumimos as memórias dos nossos colaboradores como 

fontes de pesquisa – tal como muitos estudos em História Oral – manifestadas pela 

narração das suas vivências, a fim de se registrar como foi à formação desses 

envolvidos no PIBID. Estes registros colaboraram em evidenciar como as propostas 

colocadas pelas instituições financiadoras e gestoras foram alcançadas.  

Este tipo de pesquisa, com fontes orais exige do pesquisador certos cuidados 

como alerta Garnica (2012). Segundo ele,  

 

as fontes geradas pela oralidade são historiográficas no sentido de 
registrarem perspectivas de um modo comprometido, responsável, ético, 
são historiográficas por serem o registro de uma verdade – a verdade do 
sujeito –; são historiográficas pois “falam” de um tempo, de uma condição, 
de um espaço, de um modo de existir, de falar, de se portar; são 
historiográficas, portanto, num sentido amplo, aquele no qual a concepção 
de historiografia passa a aceitar como legitima a presença de subjetividade 
para entender a duração, as alterações e permanência das “coisas” no 
tempo e no espaço (p. 89). 

 

Após o registro e publicação do depoimento, os seus leitores atribuirão, por 

sua vez, significados que lhes couberem. Uma vez que, as narrativas oferecem em 

si a possibilidade de uma produção de significados a partir de uma ‘retro-

alimentação’ que se inicia quando o ouvinte/leitor/apreciador de um texto se apropria 

desse texto tecendo significados que são seus, que por sua vez serão 

ouvidas/lidas/vistas por um terceiro que retorna ao início do processo (CURY, 2007).   

Desse modo, 

 
falar de uma história “verdadeira”, de uma história que “realmente 
aconteceu” – o que muitas vezes fica implícito quando falamos “A” história – 
é desprezar a existência de vieses alternativos, de versões outras que não 
as tidas como “reais”, “corretas”, “verídicas”. É, do mesmo modo, 
negligenciar como, por que e por quem essa história tomada como definitiva 
e unívoca é constituída (GARNICA, 2012, p. 92). 

 

Por essa razão, admitimos que a memória seja seletiva tanto no que guarda 

quanto no que descarta, já que as pessoas não têm uma visão cristalizada dos 

acontecimentos que ocorreram no passado e tentam expor àquilo que julgam ser 

significativo decorrente a vários fatores. Permitindo-nos olhar para sua singularidade, 

pluralidade de acontecimentos e o contexto em que ocorreram as situações 

(ZAQUEU, 2014).  
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Pudemos perceber durante o desenrolar desse estudo que ao trabalhar com a 

História Oral não existem depoimentos melhores ou mais importantes. Assim como 

os demais documentos, todos possuem suas particularidades fundamentais para o 

resultado do estudo e para a elaboração de uma versão histórica sobre formação de 

professores.  

 É nesse sentido que concordamos com Garnica (2012), quando ele diz que 

 

Optar pela História Oral implica abraçar a perspectiva de que é impossível 
constituir “A” história, mas é possível – e necessário – (re)constituir versões, 
considerando os atores sociais que vivenciaram certos contextos e 
situações, considerando como elementos essenciais, nesse processo, as 
memórias desses atores – via de regra negligenciados – sem desprestigiar, 
no entanto, os dados “oficiais”, sem negar a importância de fontes primárias, 
de arquivos, de monumentos, dos tantos registros possíveis. Não havendo 
uma história “verdadeira”, trata-se de procurar pela verdade das histórias, 
(re)constituindo-as como versões, analisando como se impõem os regimes 
de verdade que cada uma dessas versões cria e faz valer. Aqueles que se 
valem da História Oral são, portanto, criadores de fontes; constroem, com o 
auxílio de seus depoentes/colaboradores, registros que são “enunciações 
em perspectiva”; registros cuja função é preservar a voz do depoente – 
muitas vezes alternativa e dissonante – que o constitui como sujeito e que 
nos permitem (re)traçar um cenário, um entrecruzamento do quem, do onde, 
do quando e do porquê (p. 100-101).  

  

Foi com essa compreensão de pesquisa que pudemos entender os princípios 

norteadores da História Oral. Olhamos para os documentos na perspectiva de 

entender o que seus autores pretenderam transmitir, intercalados ao nosso parecer. 

Consideramos diversas vertentes em que ocorreram situações sobre como o PIBID 

colaborou na formação inicial e continuada de graduandos e graduados já no 

exercício da função. Não concebendo, assim, uma verdade absoluta, mas uma 

versão de uma história ou de sua visão sobre os fatos. Essa compreensão permitiu-

nos analisar narrativas, documentos e livros. Isso, com o intuito de buscar por traços 

dos cenários históricos relacionados com a formação dos futuros professores e dos 

atuantes. 

A compreensão dos fatos e dos significados constituídos pelas tramas de 

suas vivências nos permitiu registrar como as pessoas envolvidas com o PIBID de 

Matemática na UFRN o enxergam como instrumento formador, talvez como 

idealizado pelos fundadores. Fizemos isto na oportunidade de explorar suas 

experiências voltadas para formação do profissional docente. Podemos dizer, 

portanto, que a questão norteadora desta pesquisa foi “Como o PIBID da UFRN-
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Natal contribuiu para a formação inicial e continuada de professores de 

Matemática a partir das ações ali desenvolvidas?”.  

Buscamos e estudamos documentos emitidos pelos órgãos governamentais 

responsáveis pelo Programa. Em especial a CAPES, emissor de documentos para 

definir e regulamentar os projetos das instituições de ensino superior de todo país. 

Estudamos também as normativas definidas pela UFRN sobre o PIBID, como seu 

projeto institucional, e o subprojeto de Matemática que indicavam suas perspectivas 

de ações, finalidades e teórico-metodológicas. 

 Vale salientar que as propostas desse subprojeto são diferentes daquelas 

voltadas as outras áreas como Língua Portuguesa, Artes e Geografia, por exemplo. 

Por mais que todos os subprojetos estejam regidos pelo mesmo projeto institucional 

– em nosso caso, o da UFRN – e por sua vez com base nas normativas lançados 

pela CAPES, os subprojetos têm suas especificidades. Cada disciplina/área aponta 

suas necessidades para trabalhar a formação dos licenciandos envolvidos. Algumas 

atividades podem até ser semelhantes, mas com o foco diferente quando tratamos 

de disciplinas/áreas diferentes. O projeto em ação no curso de licenciatura em 

Matemática da UFRN em Natal atende um público específico, então não poderíamos 

generalizá-lo para os demais subprojetos da instituição, afirmando que as ações 

ocorrem da mesma forma nos demais subprojetos.  

Além disso, tomamos as publicações de dois livros organizados pelos 

professores André Ferrer Martins e Marta Maria Castanho A. Pernambuco. Estes 

livros fazem parte da coleção “Formação de professores: interação Universidade – 

Escola no PIBID/UFRN”. Os livros foram publicados para expor algumas atividades 

desenvolvidas pelos subprojetos do Projeto Institucional PIBID-UFRN (que foram 

regidas pelos Editais da CAPES de 2007 e de 2009), dentre os quais está o 

subprojeto de Matemática de Natal4. 

Essa iniciativa do PIBID da UFRN sistematiza algumas ações desenvolvidas 

levando em conta a aproximação entre a escola e a universidade. Desta forma, 

apresenta os objetivos alcançados dos subprojetos vinculados ao PIBID institucional 

da UFRN, destacando as atividades que foram efetivamente realizadas. Estes livros 

permitem a discussão com vistas a potencializar ações futuras, dado que a proposta 

                                                             
4
 Encontram-se nas páginas desses livros olhares de pessoas envolvidas com o trabalho do PIBID e 

perspectivas acerca das atividades desenvolvidas, num período de dois anos, compreendidos entre 
fevereiro de 2009 e janeiro de 2011. 
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favorece a aproximação entre os subprojetos da instituição, uma vez que torna 

explícito, os conhecimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento das 

atividades. 

Desta maneira, os livros se mostraram interessantes para esta pesquisa por 

se tratar de autores que vivenciaram de perto a dinâmica do Programa. Os autores 

expõem suas visões sobre o intuito do Programa na formação dos professores, 

apontam indícios de como o PIBID ajudou na formação ao trazerem inferências dos 

procedimentos adotados. Bem como, situam sobre estudos das tendências 

metodológicas para o ensino de Matemática e empreendidas na execução das 

ações do grupo, valorizando o espaço da escola. 

Na busca por mais informações, tal como destacada anteriormente, 

constituímos fontes para pesquisa a partir de depoimentos de pessoas diretamente 

envolvidas com o contexto do PIBID de Matemática de Natal. Nosso intuito foi de 

perceber indícios nas falas das pessoas envolvidas de como àquele contexto 

influenciou na formação profissional. Assim, foi possível que surgisse referências 

sobre as quais marcaram as formações que eles receberam e o quanto foram 

determinantes ou não nas ações de âmbito escolar. Sejam nas falas de 

coordenadores de área, supervisores, licenciandos e licenciados. Esta escolha de 

colaboradores se alinha com a própria questão norteadora da pesquisa que nos 

indicou um grupo inicial de depoentes cuja memória é julgada importante para 

compreender o tema abordado. Decidimos entrevistar os coordenadores 5 , 

supervisores e bolsistas de iniciação à docência que estivessem em períodos 

diferentes do curso de Matemática. 

Como a equipe do PIBID de Matemática no período desta pesquisa estava 

constituída por quarenta e cinco alunos de graduação, seis supervisores e três 

coordenadores, utilizamos artifícios para seleção de um grupo que pudesse está 

fazendo parte desta pesquisa. Já que, para Rosa e Arnaldo, “na pesquisa qualitativa, 

não é a quantidade de pessoas que irão prestar informações que tem importância, 

mas, sim, o significado que os sujeitos têm, em razão do que se procura para a 

pesquisa” (2008, p. 53). Este posicionamento nos levou a entrevistar dois 

coordenadores de área, quatro supervisores e dois graduandos. Inicialmente 

entrevistamos os coordenadores de área do subprojeto de Matemática, os quais 

                                                             
5
 Decidimos entrevistar os coordenadores de área com exceção do próprio orientador deste trabalho 

que também foi coordenador de área deste subprojeto de Matemática. 



18 
 

 

apontaram supervisores e licenciandos do Programa mediante ao período que se 

encontravam naquele contexto. Um aspecto relevante que diz respeito às entrevistas 

é que o entrevistador, ou seja, o autor dessa pesquisa participou deste PIBID 

quando passou pela graduação em Matemática na UFRN entre os anos de 2012 e 

2014. Isso tornou um pouco mais simples quanto à aproximação com os 

entrevistados.  

Para nossas entrevistas usamos roteiros semiestruturados, em que não nos 

restringimos apenas àqueles questionamentos apontados inicialmente, nem há uma 

ordem rígida das perguntas e concedendo ao entrevistado discorrer sobre o tema 

como quisesse. Esses roteiros foram disponibilizados aos depoentes previamente 

para ajudá-los em suas exposições. Para que se sentissem mais seguras e a 

vontade nas suas argumentações sobre o tema proposto. Além disso, foram 

precavidos da realização de perguntas além das listadas, no caso em que houvesse 

a necessidade de esclarecimento, já que este tipo de investigação que 

empreendemos direciona-se a compreender um tema específico, que é parte das 

experiências vividas pelos depoentes. 

Como nossa intenção ao final da pesquisa era a de elaborar um documentário 

como produto educacional, e não possuíamos uma filmadora que nos assegurasse 

uma boa qualidade da imagem e do áudio, fomos à busca de apoio. Primeiro, na TV 

Universitária da UFRN (TVU), mas o estúdio estava sendo reformado. Então o 

recepcionista da TVU nos indicou a Secretaria de Educação a Distância da UFRN 

(SEDIS). 

Depois de encaminhar um memorando à SEDIS esclarecendo nosso pedido 

de uso da sua estrutura para nossa pesquisa e de uma reunião com a sua 

coordenação, tivemos a permissão de utilizar o estúdio. 

Realizamos, então, uma sessão de entrevista (em vídeo) com cada 

colaborador. Sempre numa perspectiva dialogada, como se pressupõe na História 

Oral. 

O pesquisador não é neutro e não deve mostrar-se neutro para seu 
colaborador: deve interagir com ele, cativá-lo para telo como interlocutor; 
deve ouvi-lo, podendo contestá-lo ou não, mas nunca – e isso é 
fundamental – manter em relação ao seu depoente uma postura de 
afastamento silencioso que, querendo manifestar neutralidade e 
imparcialidade (com o que já contamina negativamente os parâmetros que 
situam sua abordagem como qualitativa), demonstra também desinteresse, 
implicando, via de regra, a quebra de interlocução. (GARNICA; SOUZA, 
2012, p. 102)  
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A primeira entrevistada foi Giselle da Costa Souza, uma das coordenadoras 

de área do subprojeto de Matemática e estava neste ofício desde quando iniciaram 

as ações nas escolas. Via e-mail fizemos o pedido de colaboração na nossa 

pesquisa, felizmente a professora aceitou participar e concordou com os termos 

necessários para realização da entrevista, recebendo em seguida o roteiro que 

utilizaríamos. Esta sistemática foi usada na maioria dos contatos com os depoentes 

– em alguns casos, a primeira conversa era feita pessoalmente. Na sequência, 

Mércia de Oliveira Pontes, também coordenadora do subprojeto, desde 2014, 

aceitou participar da entrevista. 

Todos os roteiros foram divididos em três grupos de questões: O primeiro 

correspondente à identificação do colaborador e sobre sua trajetória pessoal e 

profissional. O segundo, a respeito das experiências que o colaborador vivenciou no 

PIBID. E o último sobre as ações/atividades que julgavam importantes para 

formação docente. Todavia, por tratar de um roteiro semiestruturado, surgiram 

indagações de caráter esclarecedor. 

Pela circunstância da primeira entrevista ter sido com uma pessoa envolvida 

há muito tempo com o PIBID, foi interessante que outros temas não apontados 

preliminarmente para aquela conversa fossem registrados. E como o processo de 

investigação é dinâmico, aproveitamos as informações da primeira entrevista para a 

adaptação do roteiro para segunda entrevista, e assim por diante. Algumas 

perguntas eram mantidas, outras reelaboradas e outras acrescentadas. 

Depois de entrevistar as duas coordenadoras, enquanto transcrevíamos as 

gravações também eram preparados os roteiros para as conversas com os demais 

colaboradores. O primeiro, entre os supervisores escolhidos, foi José Damião Sousa 

de Oliveira. Ele participou do PIBID quando era aluno da graduação em Matemática. 

Já formado e trabalhando na escola Estadual Governador Walfredo Gurgel 

regressou ao Programa nesta nova função. Em seguida, ocorreu a entrevista com o 

Liceu Luiz de Carvalho, supervisor na Escola Municipal Ulisses de Góis. 

Continuamos com Vilka Lorena Silva de Oliveira Nogueira, supervisora do subprojeto 

na Escola Estadual Nestor Lima. Finalizamos as entrevistas dos supervisores com 

Romeica Cristina Martins Gondin que atuava na Escola Municipal Prefeito Mário 

Eugênio Lira. Professores experientes na educação básica, alguns com mais tempo 

que outros, mas que vivenciaram situações diversas na prática da profissão. 
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 Após essa fase, seguimos com os colaboradores bolsistas de iniciação à 

docência Janilson Ananias de Amarante e Henrique Silvestre Maia. 

As entrevistas foram realizadas individualmente e impregnadas de 

subjetividade dos protagonistas que constituíram momentos de produção de 

conhecimentos vividos, as quais apresentam suas compreensões sobre o PIBID. 

Com as gravações feitas, seus áudios foram transformados em textos escritos, a 

transcrição (passagem do oral para o texto escrito) e, posteriormente, textualização 

(edição do texto escrito para melhor fluência na leitura).  

Por último, submetemos um questionário online para todos que participam ou 

participaram do subprojeto de Matemática. Este procedimento teve o intuito de 

alcançar mais pessoas que participaram diretamente das atividades trazidas no 

nosso caderno de atividades, e com isso perceber a contribuição que àquela(s) 

atividade(s) tiveram no desenvolvimento da ou para sua função profissional. 

O questionário ficou organizado em três momentos. O de identificação, onde a 

pessoa que respondeu se identificou como bolsista de iniciação à docência, 

supervisor, coordenador de área, supervisor que passou pela iniciação à docência e 

outra situação, em que o próprio pudesse especificar. Na sequência, o de 

reconhecimento das atividades disponibilizadas, por meio de um arquivo com as 

atividades consultaram e destacaram qual(is) delas participou. Por fim, o de 

explicitar suas considerações a respeito de como a elaboração e/ou aplicação 

dessas ações foram importantes para formação inicial ou continuada. Além disso, os 

dados deste questionário serviram de base para parte de nossa análise, 

especialmente aquela descrita no item 6.3 dessa dissertação.  

Entendemos que as constituições dessas narrativas são potenciais fontes 

para encontrarmos indícios que mostrem as contribuições do PIBID na formação dos 

docentes. As entrevistas também se tornaram em momentos de organização de 

ideias e de construção de um discurso, o que já caracteriza o caráter de recorte de 

experiência e reafirma a situação de interação como geradora de um discurso 

particularizado, como coloca Szymanski, Almeida e Bradini (2004). 

Diante de todas essas informações e estudos desses materiais, nos 

colocamos a organizá-los e analisá-los de modo que destacasse nas vivências 

relatadas pelos colaboradores e seus materiais produzidos, práticas propiciadas pelo 

PIBID de Matemática, momentos da formação inicial e continuada dos futuros 

professores e professores supervisores.  
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2.2 NOSSO PRODUDO EDUCACIONAL 

 

Pelo fato de ser um mestrado profissional, é imprescindível falar do nosso 

produto educacional. Inicialmente, como já destacado anteriormente, pretendíamos 

produzir um documentário que não foi realizado devido ao desenrolar da nossa 

pesquisa. Diante acontecimentos no interior do subprojeto de Matemática, o novo 

produto educacional constituído a partir desse estudo é, portanto, um caderno de 

atividades. Uma lista de atividades que foram desenvolvidas ou adaptadas pelos 

bolsistas para serem aplicadas em ações desse subprojeto. 

 A ideia deste novo produto se deu quando tomamos conhecimento que boa 

parte das atividades trabalhadas pelo grupo e disponibilizadas no site do PIBID 

foram perdidas durante uma atualização desse sítio da web. Como o orientador 

desta pesquisa foi coordenador do PIBID de Matemática e recebeu em seu e-mail 

pessoal muitas dessas atividades, decidimos selecionar aquelas que estivessem 

aplicáveis e constituir o Caderno de Atividades. 

Outro fator para mudança foi à importância dada as atividades no decorrer 

das entrevistas, na temática “construção e/ou aplicação de atividade” foi apontada 

por todos como uma prática relevante para formação. Dessa maneira, destaca-se o 

quanto é significante para os participantes a produção dessas atividades. 

Com isso, encaramos esse desafio como uma estratégia de recuperação de 

parte das atividades idealizadas e/ou implementadas. E, com isso, instrumentalizar o 

professor de Matemática da escola básica que pretende diversificar suas aulas, 

como também, de divulgar o PIBID e suas ações enquanto espaço formativo. 

 Todas as atividades são resultados dos planejamentos dos membros do 

PIBID de Matemática e executadas nas escolas e/ou na universidade com os demais 

participantes do grupo. Uma estratégia de ação do Programa que enfatiza a 

construção e exploração didático-pedagógica. 

O procedimento adotado por este grupo na organização dessas atividades 

segue um planejamento estrutural pelos licenciandos sob a orientação dos 

supervisores e encaminhadas a um coordenador do subprojeto para avaliação e 

comentários. As atividades não envolvem materiais muito sofisticados, de fácil 

manuseio e que serviam, em grande parte, como base para a construção dos 

conceitos e definições matemáticas a serem exploradas levando-se em 

consideração o nível escolar e o tema a ser abordado nas aulas. 
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. Após a aplicação das atividades, geralmente eram suscitadas discussões 

sobre elas, e, por vezes, levadas a todos os outros integrantes do PIBID para nova 

discussão ou conhecimento da produção.  

Fizemos, portanto, o levantamento das atividades que, preparadas da forma 

como explicada acima, eram encaminhadas para o site do PIBID de Matemática da 

UFRN entre os anos de 2014 e 2015, e apenas 19 delas foram escolhidas para 

compor o Caderno de Atividades pelo fato de as demais não estarem finalizadas. Já 

que, era hábito a troca de e-mail para a elaboração da atividade. O material 

intitulado “ATIVIDADES DE MATEMÁTICA” traz uma variedade de atividades, dentre 

as quais citamos:  

1 BINGO RELAÇÕES DE CONJUNTOS, 

2 ESTUDANDO CONJUNTOS COM OS BLOCOS LÓGICOS,  

3 CONSTRUINDO POLIEDROS ATRAVÉS DAS DOBRADURAS MODULARES,  

4 MONTANDO E PROCURANDO AS FORMAS GEOMÉTRICAS,  

6 CONHECENDO E EXPLORANDO ALGUNS MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

MATEMÁTICOS,  

7 ESTIMATIVA DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA NA ESCOLA E EXPLORAÇÃO DA 

CONTA DE ÁGUA VIA ATIVIDADE EXPERIMENTAL/PRÁTICA, 

8 APRENDENDO MONTAR O CUBO MÁGICO,  

9 TRABALHANDO O TEOREMA DE TALES, 

10 QUADRADOS MÁGICOS, 

11 O ENSINO DE POLIEDROS POR MEIO DOS MATERIAIS MANIPULÁVEIS E O 

SOFTWARE POLY,  

12 CORRIDA MODULAR, 

13 APRENDENDO MATEMÁTICA POR MEIO DA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO 

DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS,  

14 DOMINÓ DE MÚLTIPLOS E DIVISORES COMO AUXILIO DA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO,  

15 A UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

EQUAÇÕES DO 2º GRAU,  

16 CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CICLO TRIGONOMÉTRICO EM SALA DE 

AULA,  

17 BINGO MMC E MDC,  

18 BRICANDO E REFLETINDO COM O MATERIAL TORRE DE HANÓI,  



23 
 

 

19 TORNEIO DE MATEMÁTICA. 

Estas atividades foram selecionadas do e-mail, mas com algumas adaptações 

simples para padronizá-las. O que nos levou a estruturar cada atividade com uma 

breve introdução, conteúdo abordado, o objetivo a ser alcançado com sua aplicação, 

o público alvo, os procedimentos que o professor deve tomar em sala de aula, 

sugestão de avaliação e orientações complementares para manipulação de algum 

material. 

Entendemos, por fim, que este produto, enquanto compêndio de atividades 

que oferece aos professores da educação básica interessados em atividades mais 

lúdicas para o ensino da Matemática um pequeníssimo acervo – e também um 

convite à preparação e divulgação de outras atividades com esse caráter – pode ser 

considerado experimentado – talvez poderemos dizer, “validado” – já que foram 

aplicadas por estudantes do PIBID em suas turmas de ensino Fundamental e Médio. 

A recepção positiva foi comprovada por questionário online realizado pelo orientador 

desse trabalho com estes mesmos bolsistas.  
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3  FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A temática “formação de professores” é abordada aqui a partir dos escritos de 

alguns autores comuns às pesquisas em Educação Matemática, com destaque às 

discussões sobre formação profissional a partir de dois vieses básicos: a formação 

inicial e a continuada. Mas que mantém uma estreita relação. 

 

3.1 CONCEPÇÕES ATUAIS SOBRE O TERMO “FORMAÇÃO” NO ÂMBITO 

EDUCACIONAL 

 

Na concepção de Severino (2006) o sentido atribuído ao termo “formação” 

remete a educação como sendo o processo de formação humana, numa perspectiva 

em que a educação expressa à formação pelo próprio sujeito. Nesse sentido, a 

educação não é apenas um processo institucional e instrucional, mas um processo 

que ocorre na sociedade humana com finalidade explícita de tornar os indivíduos 

participantes do processo civilizatório e responsáveis por levá-lo adiante. O mesmo 

autor ainda argumenta que o termo formação é onipresente nas diversas 

conceituações da educação, mas muitas vezes arrasta consigo a conotação do “pôr 

em forma”, “moldar”; assim como afasta-se de alguns sentidos similares por 

incompletude, como “reformar” e “repudiar”; outros por total incompatibilidade, como 

“conformar” e “deformar”. O termo converge, segundo ele, apenas com “transformar” 

e “modificar”, com vistas à constituição do sujeito que não tem molde onde se 

encaixar, para se enquadrar; medidas para se medir. 

Ele diz que formação é o  

 

alcance de um modo de ser, mediante um devir, modo de ser que se 
caracterizaria por uma qualidade existencial marcada por máximo possível 
de emancipação, pela condição de sujeito autônomo. (...) envolve um 
complexo conjunto de dimensões que o verbo formar tenta expressar: 
constituir, compor, ordenar, fundar, criar, instruir-se, colocar-se ao lado de, 
desenvolver-se, dar-se um ser. É relevante observar que seu sentido mais 
rico é aquele do verbo reflexivo, como que indicando que é uma ação cujo 
agente só pode ser o próprio sujeito.  (SEVERINO, 2006, p. 621). 

  

Com isso, o autor atribui um conjunto lexical ao termo, ampliando nossos 

olhares e indicando precauções quanto ao seu uso a partir do nosso direcionamento. 

Remetendo-se a área educacional, realiza inferências importantes ao apontar uma 
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formação para um ser em processo de mudanças constantes e transformações 

permanentes. Apresentando a formação de sujeitos inacabados e lacunares; sempre 

em busca de constituir-se ao enveredar-se por caminhos que os complemente, em 

que, para Severino, “encontra-se condenado a construir para si uma configuração 

própria não prevista nem previsível, como se tivesse que dar a si mesmo uma 

destinação” (2006, p. 622); tornando-se protagonista no próprio processo de 

formação. 

Melo (2008) segue a ideia de dar sentido à palavra “formação” a partir de um 

conjunto lexical, argumentando em dois momentos. 

 

O primeiro significado diz respeito à ação do outro – ato, modo de formar – 
e à ação reflexiva do sujeito, contendo a idéia de que toda formação implica 
uma ação do indivíduo sobre si mesmo – formar, constituir, criar. O segundo 
traz a ideia de conjunto de conhecimentos (disciplinares) e habilidades 
(experienciais) que a pessoa deve construir, para o exercício de sua 
atividade prática ou intelectual – no caso da formação do professor, as 
habilidades necessárias ao desenvolvimento da ação pedagógica. (p. 87, 
grifo do autor). 

 

Essa perspectiva retrata a ideia do profissional reflexivo que se forma e se 

transforma nas reflexões advindas de suas experiências ligadas ao âmbito 

profissional. Em que, se destacam as ações pedagógicas como o método de ensino; 

relativas à postura do professor diante as situações imprevistas, relacionamento 

professor-aluno, motivação dos alunos no processo de aprendizagem. Uma 

formação mediante uma reflexão fica ainda mais clara quando se usa a expressão 

“ação reflexiva do sujeito”, uma ação do individuo sobre si mesmo; e torna 

perceptível seu valor diante os saberes a respeito da experiência, constituída no/do 

ato da prática profissional. 

Freire (1996) relata que numa experiência de formação, aceitar que o 

formador é o sujeito em relação a quem se considera o objeto, ou seja, que ele é o 

sujeito que me forma e eu o objeto por ele formado é uma maneira errônea de se 

pensar a formação. Mas, se o pensamento delinear uma postura contrária,  

 

é preciso, sobre tudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 
22, grifo do autor). 
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Assim, o conceito sobre formação está atrelado à concepção de uma 

formação autônoma, a qual Freire “fala do respeito devido à autonomia do ser 

educando” (1996, p. 59, grifo do autor). Desde o começo deve ficar claro que apesar 

das diferenças, ambos são sujeitos no processo de formação, a qual “quem forma se 

re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”(FREIRE, 

1996, p. 23), não se reduzem a objeto um do outro. Existe uma proximidade entre os 

sujeitos de formação, numa troca constante em que, o sujeito que ensina aprende 

ensinar e o sujeito que aprende ensina ao aprender.  

Já que formador e formando são dois “eternos” aprendizes, complementa-se à 

concepção Freire, que “a inconclusão que se reconhece a si mesma implica 

necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente processo social 

de busca” (1996, p. 55) por desenvolver em si próprio como sujeito curioso, 

pesquisador do saber, e o assimila de uma forma crítica, e não ingênua; com 

questionamentos. Já que faz parte de um processo inconcluso perceber que sua 

passagem pelo mundo não é pré-determinada, mas algo que precisa ser feito e de 

sua própria responsabilidade. E, apesar de saber que o ser humano é um ser 

condicionado de acordo com o meio, há, portanto, sempre possibilidades de interferir 

na realidade a fim de modificá-la.  

Para Pimenta “a formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os 

professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências 

práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” (1997, p. 11). No 

delinear deste conceito acentua-se a intervenção do individuo sobre o próprio 

individuo, no qual sugere o profissional reflexivo das vivências no próprio trabalho 

docente; mantendo um movimento contínuo de construção e reconstrução, a partir 

da reflexão sobre sua prática. 

O conceito atribuído à palavra formação até aqui designa um papel 

fundamental do homem como agente formador de si mesmo, uma vez que, passa de 

espectador no processo de formação para ser o protagonista deste processo, 

assumindo autonomia no caminho que trilha para o desenvolvimento de suas 

habilidades e alcance de resultados frente a seus objetivos. Propenso ao fenômeno 

do devir. 

Isso nos remete à ideia de constituição da identidade profissional, que se 

estabelece nas apropriações das situações de imprevistos e resoluções, tomadas a 

partir de seus conhecimentos e decisões apontadas. O que não se restringe ao 
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profissional apenas, mas abrange também o pessoal. É perceptível a influência da 

dimensão pessoal do indivíduo em busca de algo que considere relevante para 

aprimorar a dimensão profissional. A constituição de uma identidade pessoal e 

profissional, no sentido de permissividade do autoconhecimento e nova visão do seu 

papel docente por meio das reflexões de sua atuação profissional.  

Portanto, enxergamos que é atribuída uma diversidade de significados ao 

termo formação, que entendemos ser ao mesmo tempo próximos e complementares 

entre si. 

 

3.2  FORMAÇÃO DO DOCENTE 

 

Aparentemente, a formação de professores vem sendo conduzida por 

programas de caráter excessivamente teórico, e quando existem vertentes práticas, 

estas são trabalhadas de maneira dicotômica, ou seja, desligada dos aspectos 

teóricos, conforme aponta Garcia (2010). Este autor afirma que se revisássemos as 

redes curriculares dos programas de formação docente, encontraríamos uma 

fragmentação e descoordenação nos conteúdos disciplinares e conteúdos 

“pedagógicos”, se apresentando de maneira isolada e desconexa. Com isso, 

professores atuantes percebem que os currículos das instituições de formação 

pouco têm correspondido às práticas profissionais, descartando certos 

conhecimentos por considerá-los menos utilizados e incorporando certos 

conhecimentos que são necessários a sua prática. 

Pensar em formação docente pressupõe pensar no desenvolvimento dos 

“saberes docente”6, mas sem desvalorizar a prática pedagógica.  O que nos exige 

olhar para mudanças nas aprendizagens dos sujeitos com relação a sua prática 

docente e enfatizar que somos sujeitos no processo da produção dos nossos 

saberes mediante as compreensões, modificações e transformações da nossa 

realidade. Saber este, conectado à vida num processo dinâmico.  

                                                             
6
 Baseado na proposta de Gauthier, para função docente feita de saberes, o autor “classifica os 

saberes em: disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado; curricular, relativo à 
transformação da disciplina em programa de ensino; Ciências da Educação, relacionado ao saber 
profissional específico que não está diretamente relacionado com a ação pedagógica; tradição 
pedagógica, relativo ao saber de dar aulas que será adaptado e modificado pelo saber experiencial, 
podendo ser validado pelo saber da ação pedagógica; experiência, referente aos julgamentos 
privados responsáveis pela elaboração, ao longo do tempo, de uma jurisprudência particular; ação 
pedagógica, referente ao saber experiencial tornado público e testado.” (GAUTHIER apud ALMEIDA; 
BIAJONE, 2007, p. 283). 
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Garcia (2010) traz uma discussão sobre conhecimento e prática, 

relacionando-os. Antes, enfatiza que conhecer mais conteúdos, teorias 

educacionais, estratégias de ensino não garante uma prática eficaz. Entretanto, 

interagir com instrumentos de sua prática permite ao professor alcançar sua 

autonomia diante as diversas situações no contexto da sala de aula; 

consequentemente, em repensar e melhorar sua prática docente. O autor enuncia 

que o 

 

[...] conhecimento para prática é um conhecimento formal que se deriva da 
pesquisa universitária e é aquele ao qual teóricos se referem quando 
afirmam que o ensino gerou um corpo de conhecimentos diferente do 
conhecimento comum. [...] o conhecimento na prática, que coloca a ênfase 
de pesquisa sobre o ato de aprender a ensinar, tem consistido 
principalmente na busca do conhecimento na ação. Considerou-se que 
aquilo que os professores conhecem está implícito na prática, na reflexão 
sobre a prática, na indagação prática e na narrativa dessa prática. 
(GARCIA, 2010, p. 15). 

  

O conhecimento para prática, talvez seja, o mais reconhecido pelo professor 

por se tratar do saber disciplinar. São conceitos específicos, definições, convenções 

e procedimentos que representam o conhecimento apoderado pelo professor para o 

exercício da sua função. No entanto, o professor desenvolve conhecimento próprio 

baseado no exercício da sua profissão, mas que ignoram, talvez por não 

reconhecerem ou pela dificuldade em articulá-lo. 

O reconhecimento desses conhecimentos pelo profissional é significante pelo 

fato do docente se enxergar como sujeito ativo no processo de formação, mas 

também, por contribuir para que outros públicos se percebam neste processo 

dinâmico, cujo protagonista na formação é o próprio sujeito. Compartilhar momentos 

vividos pelo professor proporciona refletir e tomar consciência dessas vivências, de 

forma que, reviver esses momentos permite elaborar registros de discussões sobre a 

prática. Registros que podem recuperar e difundir essa prática no meio docente, 

abrindo caminho para que contribua no desenvolvimento da prática pedagógica.  

A discussão trazida por Garcia (2010) já ecoava nos conceitos abordados 

pelas autoras Cochran-Smith e Lytle (1999). Elas definem três tipos de 

conhecimento quando nos referimos à formação de professores: conhecimento para 

a prática, conhecimento na prática e conhecimento da prática. A respeito disso 

Cochran-Smith e Lytle (1999) expõem que  
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[Conhecimento para a prática] incluem conhecimento de conteúdo ou 
assunto, bem como conhecimento sobre os fundamentos disciplinares da 
educação, desenvolvimento humano e alunos, organização da sala de aula, 
pedagogia, avaliação, os contextos sociais e culturais de ensino e 
escolaridade e conhecimento do ensino como profissão. [Conhecimento na 
prática] entre estratégias alternativas, organizar rotinas de sala de aula, 
tomar decisões imediatas, definir problemas, enquadrar situações e 
considerar / reconsiderar seu raciocínio. [...] processo de agir e pensar com 
sabedoria no imediatismo da vida em sala de aula: tomar decisões em duas 
partes, escolher entre formas alternativas de transmitir o assunto, interagir 
apropriadamente com um grupo de alunos e selecionar e focar dimensões 
específicas dos problemas da sala de aula. [Conhecimento da prática] os 
professores em toda a vida profissional desempenham um papel central e 
crítico na geração de conhecimento da prática, fazendo com que suas salas 
de aula e escolas locais de investigação, conectando o seu trabalho nas 
escolas para questões mais amplas e tomando uma crítica perspectiva 
sobre a teoria e a pesquisa de outros. Para fazer isso, os professores 
destacados se baseiam na experiência da prática ou, mais precisamente, 
em suas experiências e ações anteriores, bem como suas reflexões sobre 
essas experiências. (p. 254-273, tradução nossa) 

7
. 

 

Diante disso, o conhecimento para o ensino resume-se principalmente nas 

teorias gerais relativas aos conteúdos e as estratégias de ensino, professores com 

“uma base de conhecimento” para aplicar em situações práticas. Supõe-se que o 

professor aprende quando tem a oportunidade de buscar na ação, conhecimento 

específico do contexto que, de certa forma, é incerto e espontâneo às 

particularidades da vida cotidiana nas escolas e salas de aula, manifestadas em 

suas ações de decisões e julgamentos. Segundo Cochran-Smith e Lytle “os 

professores implementam, traduzem, usam, adaptam e/ou põem em prática o que 

aprenderam sobre a base de conhecimento” (1999, p. 257) incorporando um “novo 

conhecimento” através da experiência e através da reflexão. 

Com a oportunidade de examinar e refletir sobre o conhecimento, os 

professores precisam de oportunidades para realçar, tornar explícito e articular o 

conhecimento. Neste caso, a geração de conhecimento e a utilização do 

                                                             
7
 “[conhecimento para prática]include content or subject matter knowledge as well as knowledge about 

the disciplinary foundations of education, human development and learners, classroom organization, 
pedagogy, assessment, the social and cultural contexts of teaching and schooling, and knowledge of 
teaching as a profession. [conhecimento na prática] among alternative strategies, organize classroom 
routines, and make immediate decisions as well as set problems, frame situations, and 
consider/reconsider their reasoning. (…) a process of acting and thinking wisely in the immediacy of 
classroom life: making split-second decisions, choosing among alternative ways to convey subject 
matter, interacting appropriately with an array of students, and selecting and focusing on particular 
dimensions of classroom problems. [conhecimento da prática]that teachers across the professional life 
span play a central and critical role in generating knowledge of practice by making their classrooms 
and schools sites for inquiry, connecting their work in schools to larger issues, and taking a critical 
perspective on the theory and research of others. To do this, outstanding teachers draw on the 
expertise of practice or, more precisely, on their previous experiences and actions as well as their 
reflections on those experiences.” 
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conhecimento são consideradas questões básicas: o que significa gerar 

conhecimento, quem o gera, o que conta como conhecimento e para quem, e como 

o conhecimento é usado e avaliado em contextos particulares. Este conhecimento é 

entendido aqui como um “ato pedagógico construído no contexto do uso, 

intimamente ligado ao conhecedor e, embora relevante para situações imediatas, 

também inevitavelmente um processo de teorização” (idem, p. 272). 

Os professores utilizam constantemente seus conhecimentos pessoais, 

trabalham com os programas e livros didáticos, fiam-se em sua própria experiência e 

retêm certos elementos de sua formação profissional. Esse conhecimento deve-se a 

identidade do profissional, identidade que não é isolada da sua identidade pessoal. 

Essa identidade não surge automaticamente, sua construção pode até se iniciar 

durante o período de estudante nas escolas, mas se enrijece logo na formação 

inicial, de acordo com Garcia (2010). Apesar de que, o resultado da titulação não 

completa, mas complementa a constituição da identidade profissional que deve se 

prolongar durante todo o seu exercício profissional, sempre consciente que é preciso 

constituí-la e modificá-la constantemente.   

Garcia diz que 

 
A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e 
reinterpretação de experiências, uma noção que se corresponde com a ideia 
de que o desenvolvimento do professorado nunca se detém e que se 
entende como uma aprendizagem ao longo da vida. A identidade 
profissional envolve tanto a pessoa como o contexto. A identidade 
profissional não é única. Espera-se que o professorado se comporte de 
maneira profissional, mas não porque adote características profissionais 
(conhecimentos e atitudes) prescritas. Os professores se diferenciam entre 
si em função da importância que atribui a essas características, 

desenvolvendo sua própria resposta ao contexto. (2010, p. 19-20). 

  

Nessa perspectiva a identidade profissional depende das trajetórias 

particulares de vida, em que os professores se baseiam em uma ampla gama de 

experiências dentro e fora das escolas, do contexto de trabalho e pessoal para uma 

construção e interpretação de si mesmo. Tendo isto em vista, julga-se importante no 

processo de formação investir na pessoa e dar credibilidade ao saber da 

experiência, Nóvoa (1992) já compartilhava a ideia de que a identidade profissional 

não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos ou técnicas; mas sim 

através de uma busca pessoal por caminhos que visam um trabalho reflexivo sobre 
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as práticas. Algo que se desenvolve ao longo da vida e evolui ao longo de sua 

carreira docente.  

Hoje já não basta ver o professor como um mero transmissor de 

conhecimentos no exercício de sua prática pedagógica repetitiva, um tradutor de 

conhecimentos específicos e fragmentados. O professor deve conhecer o conteúdo 

disciplinar de sua responsabilidade, assim como, conhecimentos educacionais e 

estratégias de ensino; e aprimorar esses conhecimentos no exercício da prática 

cotidiana no âmbito escolar de forma autônoma. 

Assim, Vagula (2005) sinaliza que vivências nestas perspectivas fazem com 

que estes profissionais possam construir, assimilar e aprimorar conhecimentos 

práticos. E quando instigados a produzir conhecimentos práticos sobre o ensino, 

conceber a partir de práticas baseadas na autonomia profissional, entendendo que o 

professor ao repensar o seu próprio fazer pedagógico pode vir a (re)construir novos 

saberes que propicie mudanças nas práticas pedagógicas dos professores. 

Práticas de formação que tomem como referência a dimensão pessoal e 

profissional, cujo conteúdo disseminado é embasado em vivências nas quais “o 

professor julga e decide a partir da análise de uma situação singular e com base nas 

suas convicções pessoais e nas suas discussões com colegas” (NÓVOA, 1999, p. 

19) contribui tanto para a emancipação do profissional quanto para a consolidação 

de uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes. Saberes estes 

que estão incorporados na pessoa e no profissional que produz a sua vida, mas 

também produz sua profissão, transforma-se assim numa dimensão central do 

processo identitário. As situações enfrentadas e resolvidas pelos professores 

apontam características únicas, as quais exigem respostas únicas, então é 

fundamental lançar um olhar positivo para os saberes de que o professor possui, 

tratando-os de um ponto de vista teórico e conceitual. 

 
E encontrar processos que valorizem a sistematização dos saberes 
próprios, a capacidade para transformar a experiência em conhecimento e a 
formalização de um saber profissional de referência. As abordagens 
autobiográficas (não apenas num sentido pessoal, mas geracional), as 
práticas de escrita pessoal e coletiva, o desenvolvimento de competências 
“dramáticas” e relacionais ou o estímulo a uma atitude de investigação 
deveriam fazer parte de uma concepção abrangente de formação de 
professores. (NÓVOA, 1999, p. 18). 

 

São perspectivas que corroboram na construção lógica de formação que 

considera as experiências, apesar de existir outros meios similares. Situando o 
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desenvolvimento pessoal e profissional dos professores em diferentes momentos ao 

longo de sua vida como aluno, aluno-mestre, estagiário, professor principiante, 

professor titular, e até mesmo, professor aposentado (NÓVOA, 1999). O professor 

deve assumir que é produtor de conhecimentos, mas devem existir espaços que 

façam emergir estas experiências, tal como as articulações nos contextos que 

intervém nas escolas.  

Para Nóvoa a formação deve ser pautada numa perspectiva que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada estimulando uma cultura profissional junto ao 

professorado, ao entender que  

 
permitam compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação 
como um processo interactivo e dinâmico. A troca de experiências e a 
partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada 
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 
formador e de formando. [Nesse caso] o diálogo entre os professores é 
fundamental para consolidar saberes emergentes da prática profissional. 

(1992, p. 14). 

 

Nessa perspectiva a formação de professores pode desempenhar um papel 

importante na configuração de um “novo” profissional docente. Compartilhar saberes 

estabelece condições de formação recíproca, os quais cada professor atua tanto 

como sujeito ativo como sujeito passivo no processo de formação. O diálogo entre 

os professores e os futuros professores é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional. Assumindo a formação como um processo 

interativo e dinâmico. 

Nóvoa (1992) ainda estimula uma cultura organizacional junto à escola, uma 

vez que, não se tem valorizado uma articulação entre a formação inicial e atividades 

no âmbito escolar; deixando o professor vivenciar a sala de aula, mas sem propiciar 

o tempo e a atenção necessária para que desenvolva sua prática com diversas 

perspectivas e intensidades. Considerando que a prática docente não deve se 

resumir a ministrar algumas aulas em tempo restrito em uma determinada turma de 

nível específico, mas vivenciar diferentes espaços propiciados pela escola, nos 

diferentes níveis de ensino.  

As escolas poderiam permitir estes espaços ao professor que legitima 

saberes produzidos por este profissional numa concepção centrada na mediação de 

conhecimentos. A escola, então, poderia ser um lugar de reflexão sobre as práticas, 
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o que permite vislumbrar uma perspectiva dos professores como profissionais 

detentores de saber e saber-fazer. Segue que 

  

aquilo que um profissional pensa e faz é um ‘saber-fazer’, que é resultado 
de um processo de aquisição e, ao mesmo tempo de um ‘saber prático’ no 
sentido de um discurso com a práxis, ou seja, práxis no sentido da 
possibilidade de praticar a teoria e teorizar a prática como momentos de um 
mesmo e único processo. (SILVA, 2010, p. 61). 

 

É, portanto, um espaço de (re)encontrar uma interação entre as dimensões 

pessoais e profissionais, que permite ao professor apropriar-se do seu processo de 

formação e dar-lhe um sentido para suas histórias de vida.  Defende-se investir a 

formação dos professores em espaços que possam produzir saberes a partir de 

lugares que desempenhem sua prática, dando uma atenção maior para sua vida, 

pois retém saberes que estão ligados a sua experiência e a sua identidade. 

Além disso, uma cultura de apoio entre os colegas, momentos de análise 

coletiva das práticas pedagogias propiciam um compartilhamento de propostas, 

assim como, de experiências. Tem se notado uma falta de uma dimensão coletiva 

pelo professorado, não no sentido voluntarista de colaboração, mas, de 

compartilhamento de propostas e experiências. Até mesmo numa perspectiva em 

que 

 

É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das práticas 
de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber 
pedagógico e científico. A formação passa pela experimentação, pela 
inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma 
reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de 
investigação, directamente articulados com as práticas educativas. 
(NÓVOA, 1992, p. 16) 

 

As práticas pedagógicas têm influência na formação dos professores, por isso 

“é preciso fazer um esforço de troca e partilha de experiências de formação, 

realizadas pelas escolas e pelas instituições de ensino superior” (Idem, p. 19), 

estreitar esses laços e pôr em prática ações inovadoras construídas pelos 

professores a partir de reflexões sobre experiências, em prol de mudanças 

educacionais notáveis.  

A aprendizagem em comum entre as partes referentes à formação inicial e 

continuada facilita a consolidação de dispositivos de colaboração profissional, assim 

como, à promoção de espaços coletivos de trabalho pode constituir um excelente 
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instrumento de formação. Já que a profissionalização dos professores está 

dependente da possibilidade de construir um saber pedagógico que não seja 

puramente instrumental, tendo os professores como os produtores de saberes. 

 

3.2.1 Exploração pedagógica de materiais didáticos na formação docente  

 

Com a concepção de que a realidade da formação docente deve acontecer no 

contexto da profissão e mediante ações de prática e reflexão, torna-se indispensável 

promover o intercâmbio entre a universidade e a escola. Floriani (2000) salienta que, 

nesse processo, se torna fundamental relacionar a teoria e a prática pedagógica. 

Não se limitando a meros exercícios acadêmicos simulados, mas que, possibilitem a 

concretização de propostas teóricas praticáveis no dia a dia de um ensino 

matemático qualificado e qualificador. As atualizações de estratégias de ensino da 

Matemática propondo construção e exploração pedagógica de materiais didáticos 

com a participação do professor titular e do professor em formação pode abrir uma 

nova perspectiva para o trabalho docente.  

A literatura dispõe de diferentes modelos para formação inicial e continuada 

de professores de Matemática. O modelo da reflexão prática tem sido pautado pela 

comunidade nacional e internacional no que se refere à formação de professores. 

Esse modelo aponta para o ensino que considera o aprender pela reflexão da 

prática. Por permitir aos licenciandos “fazer experimentos, cometer erros, tomar 

consciência de nossos erros e tentar de novo, de outra maneira” (SCHÖN, 1992, p. 

89). 

Aspectos da sala de aula vivenciada cotidianamente pelo professor, 

construídas a partir do processo de planejamento, reprodução e internalização das 

práticas efetivadas enrijece a influência do contexto escolar para formação do 

profissional docente. Esse olhar nos levou pensar a formação de professores na 

perspectiva de vivenciar e refletir a prática, e, portanto, capaz de contribuir na 

formação de um profissional autônomo e reflexivo de processos irrefletidos das 

experiências vividas na sala de aula.  

 

A Universidade perde preciosos dados sobre o ensino de Matemática 
desenvolvido nas instituições escolares de nível básico, deixando-a 
impotente e distanciada da realidade educacional. Tal situação representa 
um risco à instituição: promover um ensino de graduação divorciado da 
necessidade das unidades escolares. Já os professores perdem com este 
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distanciamento a oportunidade de se atualizarem constantemente, de 
obterem informações novas e, ainda, não têm acesso à troca de 
experiências com muitos outros profissionais de sua área. (STOPASSOLI; 
GAERTNER e SCHMITT, 2009, p. 85).  

 

 A construção e exploração pedagógica de materiais didáticos, o 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares e a inserção no espaço de atuação 

profissional são ações que permitem ao licenciando buscar formas mais eficientes 

de ensinar Matemática. 

Este segmento de trabalho reforça a ideia de que para ocorrer uma mudança 

na qualidade do trabalho do professor é fundamental que a sua prática docente se 

estabeleça em novas bases e esse processo depende, entre outras coisas, da 

elaboração/utilização de materiais didáticos. Explorar materiais didáticos criativos, de 

fácil manuseio e aplicar; permite a realização de atividades em que professores da 

educação básica e alunos da graduação possam apreender de modo efetivo a 

função do material na construção de conceitos matemáticos, refletir sobre a 

experiência e elaborar sua avaliação pessoal. 

Lorenzato (2009) define o material didático como sendo “qualquer instrumento 

útil ao processo de ensino-aprendizagem” que concebe ao professor tornar as aulas 

de Matemática mais dinâmicas e compreensíveis. Conforme Passos, os recursos 

didáticos são “suporte experimental na organização do processo de ensino-

aprendizagem” (2009, p. 78), de modo que aproxima a teoria matemática a uma 

constatação prática, e ainda são, “mediadores para facilitar a relação 

professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está sendo construído” 

(idem, 2009, p. 78). 

Entretanto, o professor nem sempre tem clareza das razões fundamentais 

pelas quais os materiais e jogos são importantes para o ensino-aprendizagem da 

Matemática e em qual momento devem ser usados. Desta forma, é interessante que 

os alunos de licenciatura em Matemática tenham a oportunidade de estudar as 

potencialidades e a insuficiência de materiais didáticos em um ambiente 

especialmente projetado para esse fim. E encarar este momento para problematizar 

e ressignificar concepções prévias para que possam ocorrer reflexões em sua futura 

prática docente. 

Para isso, os cursos de licenciatura devem investigar as possíveis escolhas e 

aplicabilidades dos materiais didáticos para prática docente. Estreitar a relação entre 
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a escolha e efeitos desses materiais para o ensino faz com que amplie uma reflexão 

em torno dos materiais. Passos (2009) nos alerta que optar por um material exige, 

então, por parte do professor, uma reflexão teórico-pedagógica, e será na formação 

inicial do professor de Matemática que essas questões deverão ser discutidas, 

refletidas e dimensionadas, para que possam ocorrer, na futura prática docente, 

novas reflexões, considerando então o contexto em que o professor atuará. 

É indispensável que o professor se sinta capaz de avaliar o material didático 

para inseri-lo no seu plano de ensino e, para isso, ele precisa compreender quais 

são as concepções teórico-metodológicas que sustentam tal recurso. Lorenzato 

(2009) afirma que o material didático pode desempenhar várias funções conforme o 

objetivo a que se prestam, e, por isso, o professor deve perguntar-se sobre a 

finalidade do uso daquele material didático: para apresentar um assunto, para 

motivar o aluno, para facilitar a memorização de resultados ou para facilitar a 

redescoberta de conceitos pelos alunos. Pois, conforme Fiorentini  

 

O professor que concebe a Matemática como uma ciência exata, 
logicamente organizada e a-histórica ou pronta e acabada, certamente terá 
uma prática pedagógica diferente daquele que a concebe como uma ciência 
viva, dinâmica e historicamente sendo construída pelos homens, atendendo 
a determinados interesses e necessidades sociais. Da mesma forma, o 
professor que acredita que o aluno aprende Matemática através da 
memorização de fatos, regras ou princípios transmitidos pelo professor ou 
pela repetição exaustiva de exercícios, também terá uma prática 
diferenciada daquela que entende que o aluno aprende construindo os 
conceitos a partir de ações reflexivas sobre materiais e atividades, ou a 
partir de situações-problema e problematizações do saber matemático. 

(1995, p. 4-5).  

 

É no âmbito da formação inicial que deve ser pensada ações para que os 

futuros professores possam lidar com as novas demandas sociais educativas. E 

envolve-los com o ensino voltado para a promoção do desenvolvimento da 

autonomia intelectual, criatividade e capacidade de ação e reflexão pelo aluno. 

Lorenzato (2009) coloca que talvez a melhor das potencialidades do material 

didático seja revelada no momento da construção do material didático pelos próprios 

alunos, pois é durante esta que surgem imprevistos e desafios, os quais conduzem 

os alunos a fazer conjecturas e a descobrir caminhos e soluções.  Fiorentini e Miorim 

(1990; p. 4) acrescentam a este tema dizendo que: 

 

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um 'aprender' mecânico, 
repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um 
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'aprender' que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do 
qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber 
historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, 
fragmentada e parcial da realidade. O material ou o jogo pode ser 
fundamental para que isto ocorra. Neste sentido, o material mais adequado, 
nem sempre, será o visualmente mais bonito e nem o já construído. Muitas 
vezes, durante a construção de um material o aluno tem a oportunidade de 
aprender matemática de forma mais efetiva. Em outro momento, o mais 
importante não será o material, mas sim, a discussão e resolução de uma 
situação problema ligada ao contexto do aluno, ou ainda, à discussão e 
utilização de um raciocínio mais abstrato.   

 

Para tanto, Rêgo e Rêgo (2009) colocam que se faz necessário a introdução 

de aprendizagem de novos conteúdos de conhecimento e de metodologias que 

reconheçam, identifiquem e considerem os conhecimentos prévios como ponto de 

partida e prepare o educando para realizar-se como cidadão em uma sociedade 

submetida a constantes mudanças.  

Entretanto, o material didático não é garantia de um bom ensino, nem de uma 

efetiva aprendizagem da Matemática, mas sim os objetivos que o professor traça 

para seu uso: as situações propostas pelo professor de resolução de problema que 

envolva princípios lógicos. Isto porque por trás do material, existe uma visão de 

educação, de Matemática, do homem e mundo, isto é; ou seja, existe, subjacente ao 

material, uma proposta pedagógica que o justifica (FIORENTINI; MIORIM, 1990). 

Ademais, por melhor que seja, o material didático não substitui o professor, 

nem deixa de ser uma ferramenta auxiliar de ensino, uma alternativa metodológica 

ao alcance do professor e do aluno. Para Passos (2009), qualquer material pode 

servir para apresentar situações nas quais os alunos enfrentam relações entre os 

objetos que poderão fazê-los refletir, conjecturar, formular soluções, fazer novas 

perguntas, descobrir estruturas. No entanto, os conceitos matemáticos que eles 

devem construir não estão explícitos em nenhum dos materiais de forma que 

possam ser abstraídas. Por mais que manipulem os materiais didáticos, é preciso 

um olhar reflexivo apoiado pelo professor, só assim, os conceitos serão formados 

pela ação interiorizada do aluno, pelo significado que dão às suas ações, às 

formulações que enunciam, às verificações que realizam. 

Nessa direção, Passos (2009) ainda aponta que um motivo para o uso 

negativo com material didático: a distância existente entre o material e as relações 

matemáticas que temos a intenção que representem. A autora diz que é conseguir 

um professor preparado para elaborar, desenvolver e avaliar um processo de 

ensinar e aprender diferente dos que temos visto até hoje. Para inibir essas 
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situações da prática docente faz-se necessário criar momentos de reflexões e 

discussões sobre esses aspectos na formação inicial do professor de Matemática.  

A alternativa, parece-nos, é trazer para junto dos graduandos o professor do 

ensino básico para juntos refletirem em interação com os materiais sobre as 

relações possíveis. Deve-se, ainda, apoiar os indivíduos que já iniciaram este tipo de 

experiências, promovendo não só o contato entre as pessoas, mas também, criar 

registros sobre os melhores momentos de sua prática. 

 

3.3  PROPOSTAS DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Os estudos que vêm sendo realizados sobre propostas de formação docente 

tem destacado o processo de reflexão como um dos conceitos mais adotados. 

Atualmente, este processo de reflexão está direcionado sobre as práticas e para as 

práticas dos docentes.  

Neste sentido, pensar na formação dos professores não deve pressupor 

pensar apenas nos saberes específicos, como se evidencia nos programas 

curriculares das instituições, apontado por Garcia (2010). O professor deve ter como 

base para sua profissão saberes específicos, mas também saberes práticos, assim 

como Schön (2000) assume que há aprendizagem do professor por meio de 

reflexões sobre a experiência no campo prático. A formação docente deve ir além 

dos saberes específicos, promovendo espaços que realce a importância do saber 

pedagógico.  Faz-se necessário entender que o profissional necessita de valorização 

de sua profissão, promoção de políticas públicas adequadas e qualificação que 

considere sua prática pedagógica.  

Neste sentido, Nóvoa (1999) aponta para uma concepção de formação de 

professores citando o desenvolvimento pessoal e profissional ao longo da vida e da 

profissão, e que, construa lógicas de formação que valorizem a experiência como 

aluno, como estagiário, como professor principiante, como professor experiente e, 

até, como professor aposentado. Deste ponto de vista, o autor destaca a 

necessidade do reconhecimento e sistematização dos conhecimentos advindos das 

experiências dos docentes do cotidiano profissional. 

Assim, as novas perspectivas não devem se prender às lógicas de 

intervenção e avaliação pré-estabelecidas, consolidados por sistemas de ensino de 

grupos institucionais no mercado de formação. Isso, por entender da reflexividade da 
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prática uma estratégia que pode contribuir com sua capacidade de enfrentar a 

complexidade das situações do contexto da função profissional.  

Nos estudos realizados sobre formação de professores que nós tivemos 

contato, é frequente observar concepções que olham para um horizonte de 

conversão dessa conduta, valorizando a reflexão das práticas e a semeação deste 

conhecimento na formação dos docentes, fugindo do quadro dicotômico da 

teoria/prática, instituindo novos caminhos para essa formação de modo que ponha a 

prática do professor no centro das discussões. Trabalhos como os dos autores 

Shulman (1986, 1987), Nóvoa (2009), e Schön (1992, 2000) destacam-se nestas 

perspectivas. 

O âmbito escolar, onde é posta em prática a profissão docente, seria, 

segundo esses autores, o ambiente ideal para desenvolver a formação, pois é lá 

onde são investidas as práticas pedagógicas mediante ao ponto de vista teórico e 

metodológico. 

Estudos realizados por Shulman (1987) já mostravam resultados de 

pesquisas sobre ensino também na área empírica, em salas de aula convencionais 

com a atenção voltada para atuação do indivíduo. Assim, os estudos de ensino dão 

conta de como os professores lidam com a escola como local onde grupos de 

estudantes trabalham e aprendem em conjunto.  

Shulman (1986) já apontava o processo pelo qual o conhecimento profissional 

do professor, o conhecimento pedagógico do conteúdo, é construído. O professor 

embasado no conhecimento para o ensino e no raciocínio pedagógico norteia suas 

decisões sobre o conteúdo e à forma de tratá-lo em suas aulas. Com isso, abrange 

tanto o conhecimento da disciplina quanto o conhecimento pedagógico, gerando, 

para o autor, um conhecimento que está subjacente à compreensão dos demais 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

Durante o exercício profissional o professor acaba construindo um novo tipo 

de conhecimento específico da docência, denominado conhecimento pedagógico do 

conteúdo, melhorado e enriquecido por outros tipos de conhecimentos. Ele pode ser 

considerado como um novo tipo de conhecimento porque  

  

incorpora os aspectos de conteúdo mais pertinentes à sua capacidade de 
ensino (...) incluo, para os tópicos mais regularmente ensinados em sua 
área, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as mais 
poderosas analogias, ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações - 
em uma palavra, as maneiras de representar e formular o assunto que o 
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tornam compreensível para os outros. (...) também inclui uma compreensão 
do que torna a aprendizagem de tópicos específicos, fácil ou difícil: as 
concepções e preconceitos que os estudantes de diferentes idades e 
origens trazem com eles para a aprendizagem daqueles que 
frequentemente ensinavam tópicos e lições. (SHULMAN, 1986, p. 9, 
tradução nossa) 

8
. 

 

Com isso, percebemos a influência tanto do saber disciplinar quanto o saber 

pedagógico para o conhecimento pedagógico do conteúdo, ao transformar seu saber 

disciplinar levando em conta os propósitos para o ensino. Uma estrutura para 

classificar o conhecimento do professor, segundo Shulman (1996), é representá-lo 

por “conhecimento de caso”.  

  O caso educacional, expresso por meio da narrativa, é uma forma de 

estimular e propiciar meios de formação docente efetiva e significativa de modo que 

coloque intenção e acaso no contexto de uma experiência vivida e refletida. Em que 

a intenção refere-se à existência de um plano formal, de um itinerário, de um 

propósito e o acaso ocorre quando o plano é interrompido por algo inesperado. 

Nesta perspectiva, ao nos remetermos a esta forma de aprendizagem na formação 

de professores, acentua-se que 

 
Nós não aprendemos a partir da experiência; nós aprendemos pensando 
sobre nossa experiência (...) um caso toma material bruto de experiência de 
primeira ordem e coloca a narrativamente em experiência de segunda 
ordem. Um caso é uma versão relembrada, recontada, reexperenciada, e 
refletido de uma experiência direta. O processo de relembrar, recontar, 
reviver e refletir é o processo de aprender pela experiência (SHULMAN 
apud MIZUKAMI, 2004, p. 7). 

 

Embora Shulman não reconheça de forma destacada a experiência como 

uma categoria da base de conhecimento, mas pode-se dizer que ela está presente 

em todo o processo de raciocínio pedagógico, apesar de não ser suficiente, para a 

construção do conhecimento pedagógico do conteúdo por parte do professor como 

assinala Mizukami (2004).  

Os casos educacionais são registros sistematizados e marcados pela 

impressão dos detalhes da vivência requerida, acrescidas de informações 

                                                             
8
 “embodies the aspects of content most germane to its teachabilit. (…) include, for the most regularly 

taught topics in one's subject area, the most useful forms of representation of those ideas, the most 
powerful analogies, illustrations, examples, explanations, and demonstrations - in a word, the ways of 
representing and formulating the subject that make it comprehensible to others. (...) also includes an 
understanding of what makes the learning of specific topics easy or difficult: the conceptions and 
preconceptions that students of different ages and backgrounds bring with them to the learning of 
those most frequently taught topics and lessons.”    
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particulares do contexto, pensamentos e sentimentos. O uso destes casos permite o 

desenvolvimento de processos reflexivos em diferentes momentos e níveis diante as 

situações concretas tomadas a partir das experiências vivenciadas no campo 

prático, e explicitadas nas narrativas que exprimem significados, evidenciando 

crenças, valores e conhecimentos. “Considerar que a narrativa é um caso é se 

engajar em um ato de teoria” (MIZUKAMI, 2004, p. 7), isto permite interpretar 

diferentes tipos de relação teoria-prática, ao articular narrativas-experiências. 

Estamos provavelmente mais acostumados a pensar em casos apenas como 

precedentes, ou seja, realizados depois da ação. No entanto “um caso deve ser 

explicado, interpretado, argumentado, dissecado e remontado” (SHULMAN, 1986, 

p.12, tradução nossa)9, para que, com esse processo o professor possa refletir, 

reexaminar, replanejar e reexperimentar sobre seus planos primeiros, modificando-o 

de alguma forma. O conhecimento de como um professor ministrou uma atividade ou 

a forma como o professor trouxe os jovens desatentos de uma sala de aula a se 

interessarem são memórias de ensinamentos para orientar o trabalho de outro 

professor, tanto como fonte de ideia específica quanto como para estimular o novo 

pensamento; pois “os casos exemplificam, ilustram e trazem à tona o 

reposicionamento teórico, que são potencialmente as ferramentas mais poderosas 

que os professores podem ter” (idem, p. 12, tradução nossa) 10. 

 Para Nóvoa (2009) deveriam ser instituídas práticas profissionais mediante a 

reflexão como metodologia de formação de professores, mas, sobre si próprio, ou 

seja, uma autorreflexão e de autoanálise que se refere à necessidade de elaborar 

um conhecimento pessoal no interior do conhecimento profissional e de captar o 

sentido de uma profissão que não cabe apenas em uma matriz técnica ou científica. 

Para isso, deve-se valorizar a sistematização dos saberes próprios, transformar a 

experiência em conhecimento e a formalização de um saber profissional de 

referência. As abordagens autobiográficas, práticas de escrita pessoal e coletiva.  

Logo, para sistematizar os próprios saberes deve-se levar em conta a 

constante interação da dimensão pessoal (o eu pessoa – ligado às atitudes) e a 

profissional (a profissão docente – ligada às práticas pedagógicas por meio de ações 

do ponto de vista teórico e metodológico) dos profissionais de referência, ou seja, 

                                                             
9
 “a case must be explicated, interpreted, argued, dissected, and reassemble”  

10
 “exemplify, illustrate, and bring alive the theoreticalp ropositionst hat are potentially the most 

powerful tools teachers can have” 
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aqueles que estão bem engajados no processo de ensino-aprendizagem. 

Profissionais que vivenciaram momentos significantes para o desenvolvimento da 

sua carreira profissional e possam disseminar para auxiliar no desenvolvimento de 

outras carreiras que se iniciam. 

Além do mais, Nóvoa (1999) apresenta um processo identitário frente ao 

momento em que o professor analisa a situação singular e decide a partir das suas 

convicções pessoais. O que nos remete a dimensão pessoal, mas também, 

profissional, ambas convenientes na construção da identidade dos professores. 

Desta forma, o autor acentua que o professor 

 
constrói uma teoria da personalidade dentro da teoria da profissinalidade. 
Sendo assim, é importante estimular, junto aos futuros professores e 
durante os primeiros anos de exercício profissional, práticas de auto-
formação, momentos que permitam a construção de narrativas sobre suas 
próprias histórias de vida pessoal e profissional. O registro escrito, tanto das 
vivências pessoais como das práticas profissionais, é essencial para que 
todos adquiram uma maior consciência do seu trabalho e de sua identidade 
como professor. A formação deve contribuir para criar nos futuros 
professores hábitos de reflexão e autorreflexão que são essenciais numa 
profissão que não se limita a matrizes científicas ou até mesmo de ensinar, 
mas que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais. 
(NÓVOA, 2009, p. 213, tradução nossa) 

 11
. 

 

Diante disto, é perceptível a influência do ambiente escolar na formação do 

professor pelo fato da prática docente ser considerada o objeto de reflexão e da 

autorreflexão. O professor toma consciência de como se comportar na sala de aula, 

elencando falhas que posteriormente serão analisadas e corrigidas. E a produção e 

reflexão sobre as narrativas contribuirá para a formação do professor por destacá-lo 

como profissional que faz julgamentos embasado também em suas concepções 

pessoais, isso, consequentemente, contribui para constituição da identidade 

profissional. 

Schön (1992) traz também alguns apontamentos para formação docente por 

meio das interações do professor com seu exercício profissional. O âmbito da prática 

docente propõe um contexto complexo, no qual o professor interage com 

                                                             
11

 “construye una teoría de la personalidad en el interior de una teoría de la profesionalidad. Siendo 
así, es importante estimular, junto a los futuros profesores y durante los primeros años de ejercicio 
profesional, prácticas de autoformación, momentos que permitan la construcción de narrativas sobre 
sus propias historias de vida personal y profesional. El registro escrito, tanto de las vivencias 
personales como de las prácticas profesionales, es esencial para que cada uno adquiera una mayor 
consciencia de su trabajo y de su identidad como profesor. La formación debe contribuir para crear en 
los futuros profesores hábitos de reflexión y de auto-reflexión que son esenciales en una profesión 
que no se reduce a matrices científicas o incluso pedagógicas, y que se define, inevitablemente, a 
partir de referencias personales. 
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comunidade escolar em diversas situações imprevisíveis. E que a partir de aspectos 

subjetivos o professor assume posicionamentos nas tomadas de decisão. 

Posicionamento de caráter subjetivo, pois o professor tem seu modo peculiar e 

idiossincrático de interpretar as situações e tomar decisões para resolver os 

problemas. 

Então, diante a complexidade e especificidade da prática docente a 

abordagem reflexiva na formação inicial e continuada de professores consiste em  

 
Explicações (que) dão ao professor o conhecimento do maior número 
possível de métodos, a capacidade de inventar novos métodos e, acima de 
tudo, não provocam uma adesão cega a um método, mas a convicção que 
todos os métodos são unilaterais e que o melhor método será o que der a 
melhor resposta a todos as dificuldades possíveis que o aluno tiver 
(SCHÖN, 1992, p. 83). 

 

Com isso, observa-se uma reflexão ampla e profunda diante as estratégias de 

ensino utilizadas pelo professor. Uma ação que corrobora no aprimoramento da 

prática pedagógica por incentivar o professor pesquisar, elaborar e organizar 

estratégias que valorizem a aprendizagem do aluno. Para tanto, é preciso que o 

professor se sinta provocado a buscar métodos que corresponda a sua necessidade 

frente aos desafios da profissão docente.  

Desse ponto de vista, Schön (1992) apresenta o modelo educacional que 

consiste na relevância do profissional reflexivo via prática reflexiva. O autor faz 

apontamentos para métodos que julga serem consistentes para formação dos 

professores, norteado pelos seguintes questionamentos: 

a) Quais tipos de conhecimento permitem ao professor desempenhar o 

seu trabalho com eficiência? 

b) Qual formação será mais condizente para preparar o professor com as 

capacidades necessárias ao desempenho do seu trabalho?  

Frente a esses questionamentos, Schön (1992) coloca que na educação a 

crise centra-se num conflito entre saber escolar e a reflexão na ação dos professores 

e alunos. Sendo que o saber escolar é 

 

um tipo de conhecimento que os professores são supostos a possuir e 
transmitir aos alunos. É uma visão dos saberes como fatos e teorias aceites, 
como proposições estabelecidas na sequência de pesquisas. O saber 
escolar é tido como certo, significando uma profunda e quase mística crença 
em respostas exatas. É molecular, feito de peças isoladas, que podem ser 
combinadas em sistemas cada vez mais elaborados de modo a formar um 
conhecimento avançado. A progressão dos níveis mais elementares para os 
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níveis mais avançados é vista como um movimento das unidades básicas 
para a sua combinação em estruturas complexas de conhecimento 
(SCHÖN, 1992, p. 81).  

 

O saber escolar, portanto, é o catalisador de um conhecimento complexo que 

é significante na formação do docente. Por meio do saber escolar o professor traça 

caminhos a serem enveredados, e ao articular a exposição deste saber escolar gera 

um conhecimento próprio.  

Vale lembrar que os alunos por meio de suas vivências também detém um 

“conhecimento tácito: espontâneo, intuitivo, experimental, conhecimento cotidiano, 

do tipo revelado pela criança” (SCHÖN, 1992, p. 82). Cabe ao professor perceber 

nas intervenções dos alunos uma relação com saber escolar e compreender-se 

neste processo.  

 

Se o professor quiser familiarizar-se com este tipo de saber, tem que lhe 
prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo, surpreender-se, e atuar como uma 
espécie de detetive que procura descobrir as razões que levam as crianças 
a dizer certas coisas. Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do 
aluno e entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a 
articular o seu conhecimento-na-ação com o saber escolar. Este tipo de 
ensino é uma forma de reflexão-na-ação que exige do professor uma 
capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um aluno, mesmo 
numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de compreensão e das 
suas dificuldades. (SCHÖN, 1992, p. 82). 

 

Essa forma de refletir na ação permite ao professor um estreitamento de 

diálogo com o aluno, momento de interação, mas também de reorganização do 

pensamento para corresponder à necessidade do aluno em torno de um movimento 

imprevisto.  

O autor, ainda, enfatiza a reflexão na ação como um processo que articula 

uma série de momentos e descreve reflexão sobre a reflexão na ação do profissional 

reflexivo,  

 

primeiramente, um momento de surpresa: um professor reflexivo permite-se 
ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, reflete 
sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez e, 
simultaneamente, procura compreender a razão por que foi surpreendido. 
Depois, num terceiro momento, reformula o problema suscitado pela 
situação; talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, mas, pelo 
contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto 
momento, efetua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por 
exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para 
testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do aluno. Este 
processo de reflexão na ação não exige palavras. (...) o professor pode 
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pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na 
eventual adoção de outros sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma 
ação, uma observação e uma descrição, que exige o uso de palavras. 
(SCHÖN, 1992, p. 83, grifo do autor). 

 

A reflexão na ação é realizada durante o desenvolvimento da ação, enquanto 

ela ocorre, reestruturando suas estratégias prévias. Para isso, pequenos momentos 

de afastamento são necessários para breve reformulação do que se faz, no instante 

que se faz. Por outro lado, a reflexão sobre a ação envolve um distanciamento da 

situação vivida no sentido de analisá-la retrospectivamente. Estimular os professores 

na formação inicial ou continuada a fazerem registros que permitam a descrição 

detalhada do seu comportamento, (re)construção das estratégias e dos melhores 

momentos de sua prática, criando assim, documentação escrita e/ou multimídia 

sobre as vivências, sem deixar de relatar os fatos negativos; pode, segundo Santos 

(2008), auxiliar o professor em formação.   

D'Ambrosio (1993) já apontava que da mesma forma que os alunos na escola 

básica constroem seu conhecimento matemático através de suas experiências com 

a Matemática, professores em formação no âmbito acadêmico constroem seu 

conhecimento sobre o ensino da Matemática através de suas experiências com o 

ensino. Isso permite a reflexão de cada aluno sobre o seu próprio processo de 

aprendizagem ao promover uma integração do aluno em sua realidade.  

Garnica (1997) também já fez considerações no domínio da licenciatura em 

Matemática que indicava a necessidade de aproximação entre a escola básica e a 

universidade. No sentido de articular metodologias alternativas com o apoio do 

professor titular da turma desde o início do curso. Entretanto deve-se olhar para o 

professor em atuação com uma maior atenção, tendo em vista que 

 

o professor deve possuir algumas características, como ter conhecimento 
sobre o conteúdo, sobre sua importância para os alunos e para a sociedade 
e sua aplicabilidade a outras áreas do conhecimento e ao cotidiano; usar 
metodologias adequadas a cada assunto; ter um bom tom de voz, clareza e 
objetividade de expressão, ser coerente entre o que diz e o que faz em aula, 
usar adequadamente materiais e recursos; envolver o aluno na própria 
aprendizagem, incentivar sua participação, possibilitar a comunicação e a 
troca de informações entre professor-aluno e aluno-aluno; conhecer seus 
alunos e a característica de cada sala: pelo menos ter um panorama geral, 
uma vez que a escola pretende formar cidadãos críticos, reflexivos e com 
iniciativa para a vida do trabalho e a vida pessoal; ser pesquisador, reflexivo 
e consciente da necessidade de aprender permanente. Essas 
características não são todas adquiridas na formação inicial, mas podem ser 
suscitadas por ela e desenvolvidas/aperfeiçoadas pela prática de sala de 
aula. A formação continuada pode contribuir muito para que os professores 
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se desenvolvam de forma satisfatória, melhorando sua atuação docente. A 
formação inicial dos professores de Matemática dificilmente pode dar conta 
de formar o futuro professor devido à complexidade de variáveis que 
compõem a arte de ensinar. (CRESCENTI, 2008, p. 87).  

 

Neste sentido, a cooperação da escola básica e a universidade propiciarão 

momentos oportunos à reflexão sobre os problemas educacionais, devendo ser 

incluídas, as articulações de aulas por metodologias alternativas que sejam 

ministradas pelos alunos, a iniciação científica na formação do futuro professor, bem 

como, do professor da rede básica, dando lhe um aspecto de investigador da sua 

realidade, da sua própria prática de formação.  

É sabido o grau de complexidade da sala de aula, caracterizada por um ritmo 

célere de atividades e interação constante dos variados cenários e situações 

concomitantes, imprevisíveis, imediatas e idiossincráticas; constitui-se, assim, um 

contexto riquíssimo de se problematizar e refletir. 

 A formação inicial deve, então, propiciar e valorizar a produção e a inovação 

de estratégias e métodos de intervenção que pode emergir a partir das reflexões 

acerca do tema. Assim como, merecem ser analisados e interpretados no âmbito de 

formação conhecimentos advindos do professor de Matemática confiante do 

potencial da sua prática.  

Aprender ensinar constitui, assim, um processo que perpassa toda a trajetória 

profissional dos professores, mesmo após a consolidação profissional, pois, pela 

reflexão eles aprendem a articular suas próprias compreensões e reconhecê-las em 

seu desenvolvimento.  

 

3.4  PROGRAMAS DE INSERÇÃO PROFISSIONAL  

 

Ao longo dos anos, instituições formadoras de professores têm empreendido 

uma variedade de abordagens de fomento a conexões entre formação de 

professores no âmbito profissional e no âmbito acadêmico. Estudos vêm 

argumentando que experiências de inserção deveriam ser o foco central da 

formação inicial de professores, talvez, pelo fato de que os “estagiários raramente 

têm oportunidade de observar, experimentar e receber uma resposta pontual sobre 

como ensinam e aplicam os métodos aprendidos na universidade” (ZEICHNER, 

2010, p. 484). 
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Os programas de inserção profissional para professores - como o PIBID - 

representam uma alternativa para o professor se habituar ao espaço que 

posteriormente será o local do seu exercício profissional. 

      
É preciso esclarecer que os programas de inserção devem ser entendidos 
como uma proposta específica para uma etapa que se diferencia tanto da 
formação inicial quanto da formação em serviço. Em relação aos programas 
de inserção, os estudos mostram que há uma grande variedade quanto às 
características e aos conteúdos. A duração e a intensidade são dois 
aspectos importantes. Os programas de inserção podem variar desde uma 
simples reunião no princípio do curso até programas muito estruturados que 
implicam múltiplas atividades. Uns estão desenhados para fazer crescer os 
professores iniciantes, enquanto outros estão orientados para a avaliação e 
remediar falhas. (SMITH; INGERSOLL apud GARCIA, 2010, p. 33). 

 

Esses programas caracterizam-se por permitirem planejar, avaliar e re-

planejar para identificar e corrigir erros que possam ser evitados futuramente. Em 

outras palavras, o professor aprimora as intervenções na sala de aula, assim como, 

vivencia situações singulares da realidade escolar.  

Os programas de inserção trabalham na formação inicial com o 

acompanhamento dos professores formadores da instituição formadora e dos 

professores que vivenciam a realidade da sala de aula da educação básica. Estes 

auxiliam o professor iniciante e, ainda, permitem o desenvolvimento da formação 

continuada por fazer com que o professor da escola participe das intervenções e 

experimentações de âmbito escolar, podendo dialogar com os supervisionados 

sobre as expectativas dos planejamentos e aplicações das atividades. Para Zeichner 

tentar perceber “maneiras melhores de trazer o saber acadêmico das faculdades e 

das universidades para os professores da Educação Básica” (2010, p. 487) é um a 

solução para a desconexão entre universidade e escolas na formação de 

professores e na formação profissional continuada para professores da Educação 

Básica.  

O sucesso do programa de inserção depende diretamente das atividades 

selecionadas, das metas que proponham, dos esforços e das dinâmicas que 

encaminhem, assim como dos compromissos assumidos pelos integrantes. A figura 

do professor experiente é um elemento importante, uma vez que, orienta planejar e 

organizar o conhecimento do conteúdo, além do companheirismo em instruir com 

habilidades na gestão da turma. Os professores experientes podem observar o 

comportamento da turma em relação ao professor iniciante e dar retorno sobre o que 

veem e ouvem, envolvendo grupos de discussão entre professores iniciantes. Neste 
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caso, professores iniciantes são favorecidos pela discussão com os professores 

formadores e mais experientes, mas também, com interações com os demais 

colegas iniciantes do programa. 

Citar programas de inserção nos permite explorá-lo como terceiro espaço na 

formação de professores. O conceito debatido por Zeichener sobre 

 

terceiro espaço diz respeito à criação de espaços híbridos nos programas 
de formação inicial de professores que reúnem professores da Educação 
Básica e do Ensino Superior, e conhecimento prático profissional e 
acadêmico em novas formas para aprimorar a aprendizagem dos futuros 
professores. (2010, p. 487) 

 

Esses espaços se materializam ao mesmo tempo em que as demarcações 

que separam o conhecimento teórico do conhecimento prático da docente deixam de 

existir, criando um ambiente próprio de aprendizagem na formação docente. O 

terceiro espaço vai além da aplicação da teoria construída nos cursos de formação e 

da vivência no âmbito de prática: mostram-se pelas constantes criações e de 

recriações, de reorganizações, de transformação do conhecimento em ação e da 

ação em conhecimento, ou seja, de outro modo de olhar e se posicionar.  

Para Zeichner “os terceiros espaços reúnem o conhecimento prático ao 

acadêmico de modos menos hierárquicos, tendo em vista a criação de novas 

oportunidades de aprendizagem para professores em formação” (2010, p. 487). 

Focalizar espaços híbridos para a formação de professores oportuniza situações em 

que os indivíduos traduzam para o interior da escola o que aprendem nos cursos de 

licenciatura de maneira dialética, possibilita a aproximação destes da realidade 

educacional de maneira significativa. 

Nesse sentido, os espaços híbridos permitem uma “relação mais equilibrada e 

dialética entre o conhecimento acadêmico e o da prática profissional, a fim de dar 

apoio para a aprendizagem dos professores em formação” (idem, p. 487). Em outras 

palavras, desenvolvem-se em sintonia, os saberes teóricos e os saberes da prática 

nas vivências no interior da escola e na licenciatura, resultando na construção de 

uma prática pedagógica aprimorada por escolhas coerentes, ampliação e 

aprofundamento de conhecimentos a partir do contato com o ambiente da atuação 

profissional que deve “produzir modelos a partir de suas próprias experiências e 

práticas no ensino fundamental e médio a fim de utilizá-las na prática” (ZEICHNER, 
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2010, p. 489) mais uma vez, dando continuidade ao ciclo de criação e 

aprimoramento. 
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4 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE E A CRIAÇÃO DO PIBID 

 

Diversos programas governamentais têm investido na formação e atualização 

docente no Brasil. Com o propósito direto de melhoria na qualidade da formação 

inicial e continuada de professores. 

Podemos considerar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

9394/96 o impulsionador das discussões direcionadas a revisão e atualização dos 

projetos pedagógicos das licenciaturas ao estabelecer as diretrizes e bases da 

educação nacional. A LDB destaca-se ao indicar às instituições superiores de 

educação a responsabilidade por promover cursos formadores dos profissionais da 

educação básica, programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 

de educação superior e programas de formação continuada para profissionais de 

diversos níveis (BRASIL,1996).  

A partir daí foram criadas outras medidas normatizadoras em nível federal 

formando uma política educacional: um novo olhar sobre a formação profissional da 

educação se inicia. Muitas universidades se limitaram à leitura de Pareceres e 

Resoluções para reconstruir seus currículos, adaptando-os para atender às novas 

exigências das Diretrizes para a Formação dos Professores da Educação Básica, 

instituídas pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2002).  

Diretrizes curriculares que orientaram a elaboração dos currículos dos cursos 

de graduação direcionaram para estudos científicos já desenvolvidos em cada área 

de formação, isto é, a pesquisa na e da área. As universidades no campo da 

formação de professores para a educação básica assumem uma grande diversidade 

de modelos de cursos para formação de professores. As Diretrizes para os cursos 

de licenciatura apresentam visões muito diversificadas, em que prevalecem as ideias 

majoritárias dos especialistas e pesquisadores da área. Isso, embora tenha seus 

aspectos positivos por traduzir as necessidades vistas pela área do conhecimento 

para formação dos professores, exclui de outro lado, uma visão mais ampla da 

educação. Motivo pelo qual, trazem hoje uma separação muito clara entre a 

formação de professores para a Educação Infantil, os anos iniciais do Ensino 

Fundamental e a formação de professores para as séries finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (CANAN, 2012). 

O modo como foram constituídas as diretrizes para os cursos de licenciatura 

reforçam, segundo Canan (2012), o entendimento que priorizam a importância 
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apenas do conhecimento acadêmico, específico da área, ao invés de uma relação 

entre o teórico/específico a partir de uma prática que associe o conhecimento 

técnico com a forma de ser trabalhado, de modo que seja apreendido e 

transformado pelo aluno em novo conhecimento. 

O professor não deveria simplesmente ser considerado um profissional 

aplicador de um conjunto de técnicas de ensino pré-estabelecidas ou visto com uma 

formação puramente teórica, mas, sim, com uma formação que ocorresse em um 

ambiente que possa pôr em prática sua profissão, com o intuito de extrair desses 

momentos, experiências e reflexões quanto à constituição de estratégias que 

promovam o ensino e a aprendizagem mais significantes. 

A formação de professores nesse momento ganha atenção referente às 

práticas pedagógicas num importante documento que é o Decreto 6755/2009 

através do qual fica instituída a Política Nacional de Formação de Professores, com 

a finalidade de organizar um regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e Municípios. Marco de um importante processo de reconstrução da 

profissão de professor já tão desgastada. Destaco aqui, alguns itens do Art. 2º 

quanto às finalidades da Política Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica, itens correspondentes à formação direcionada para âmbito da e 

na prática profissional: 

 

III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos 
objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 
da Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação, as 
instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino; 
V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 
fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
VI - o reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica 
como espaços necessários à formação inicial dos profissionais do 
magistério; 
VII - a importância do projeto formativo nas instituições de ensino superior 
que reflita a especificidade da formação docente, assegurando organicidade 
ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação e 
garantindo sólida base teórica e interdisciplinar; 
X - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como 
entre os diferentes níveis e modalidades de ensino; 
XI - a formação continuada entendida como componente essencial da 
profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e 
considerar os diferentes saberes e a experiência docente. (BRASIL, 2009, p. 
1-2). 

 

Essas propostas surgiram com o objetivo de fomentar projetos pedagógicos 

que contemplem novas formas de gestão institucional e a renovação da estrutura 
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acadêmica e curricular dos cursos de licenciatura ao estimular propostas de 

integração da educação superior com a educação básica, articulando teoria e 

prática. Uma cooperação entre unidades acadêmicas no apoio a implementação de 

novas propostas curriculares para a formação de professores. Nóvoa (2009), nessa 

perspectiva, indica a real necessidade de instituir as práticas profissionais como 

lugar de reflexão e de formação, ressalta que as práticas se realizem desde um 

ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um 

conhecimento profissional docente. 

É nesse contexto que se insere o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID): uma alternativa para estimular a valorização da formação inicial 

na área das licenciaturas, principalmente entre os saberes propiciados no 

entendimento do Governo (Língua Portuguesa e Matemática), articulando as 

atividades realizadas nas universidades com a experiência em sala de aula da rede 

básica e pública de ensino. É, portanto, uma aproximação da teoria mantida pelos 

cursos com a prática da escola, em que os alunos anteciparão sua prática tendo 

diversas experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

“inovador e interdisciplinar”, com a supervisão de outros professores, que já atuam 

na escola onde o projeto é desenvolvido.  

Inovador não no sentido de apenas fazer uso de recursos tecnológicos, mas 

na dinâmica de práticas que desenvolva as melhores alternativas de se alcançar 

bons resultados de ensino e aprendizagem. Desta forma, a formação acadêmica 

passa a ser o primeiro passo de uma caminhada que requer um contínuo processo 

de construção, exigindo ação, reflexão e dinamismo. 

 

4.1  ORGANIZAÇÃO DO PIBID  

 

O Ministério da Educação e Cultura - MEC alterou a estrutura da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, que já 

respondia pelos cursos de Pós-Graduação e da pesquisa no Brasil e agora passa 

ser responsável também pela formação de professores da Educação Básica (inicial e 

continuada, nas modalidades presenciais ou à distância).  De modo que, agora, 

inovar as práticas pedagógicas, proporcionar uma formação interdisciplinar aos 

alunos de licenciatura, constituir materiais e jogos didáticos, estimular o uso de 
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tecnologias no processo de formação e promover meios de articular os programas 

de formação são estratégias do âmbito da CAPES. 

Diante disso, o PIBID consiste em um programa centrado no MEC e 

gerenciado pela CAPES que iniciou suas atividades em 2007 como uma política de 

Governo e teve sua regulamentação mais detalhada em 2010 pelo Decreto n° 

7219/2010 (BRASIL, 2010). Posteriormente, foi incluído na LDB em 2013, passando 

a ser uma política de Estado, isto é, no primeiro caso era uma ação mobilizada 

somente por certo mandato governamental e a segunda incorporada à estrutura do 

Estado, na forma de leis. O programa é acompanhado pela CAPES por meio de 

análise de relatórios anuais, visitas técnicas, encontros nacionais de coordenadores, 

participação nos inúmeros eventos promovidos pelas instituições, envio de 

formulários por meio de ambiente virtual, sempre buscando avaliar os resultados 

alcançados pelo programa, aperfeiçoar sua gestão e induzir novos patamares de 

alcance de objetivos educacionais. 

Apontar para as finalidades do programa, direciona-se ao aprimoramento na 

formação profissional dos estudantes de licenciatura, visando minimizar o impacto 

ocorrido no início da carreira docente considerando-se a aproximação entre a escola 

e a universidade ao fomentar a iniciação à docência. Propícia ao licenciando uma 

inserção no contexto escolar, de modo que vivencie a realidade escolar com práticas 

educativas e com os enfrentamentos aos desafios impostos pelo contexto 

educacional atual. Os princípios fundamentais nas ações do PIBID estão explícitos 

no Art. 3° do Decreto 7219/2010 

 

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; 
II - contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; 
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 
cursos de licenciatura. (BRASIL, 2010, p. 2)  
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Para isso, as instituições federais e estaduais apresentam projetos que devem 

ser desenvolvidos por meio da articulação entre estas e escolas de educação básica 

do sistema de ensino público. Esse projeto é composto por um ou mais subprojetos, 

respectivo a área do curso de licenciatura e são analisados e selecionados pela 

Capes mediante as descrições de estratégias de atuação e inserção na iniciação a 

docência dos bolsistas nas escolas da rede pública de educação básica.  

Neste sentido, o licenciando participante do Programa dispõe da 

experimentação de atividades no contexto escolar da rede pública de ensino 

mediante a construção de procedimentos didáticos, a partir da articulação entre 

teoria e prática que procuram permear e superar dificuldades identificadas nos 

processos de ensino- aprendizagem e no cotidiano das escolas. 

Além da prática educacional vivenciada em escolas públicas, nesse Programa 

promovem-se encontros periodicamente com todos os integrantes dos diversos 

subprojetos com vistas à troca de experiências por meio da apresentação de ações 

que os bolsistas realizaram. Mas também são incentivados a participar de eventos 

regionais e nacionais, bem como à publicação de trabalhos. Logo, o PIBID fomenta 

no profissional a construção de conhecimento a partir de suas práticas. 

 

4.2  PROPOSTA DO PIBID – UFRN/NATAL 

 

A Universidade Federal do Rio grande do Norte submeteu uma proposta de 

participação no PIBID e foi aprovada. Inicia em 2007 com um conjunto de sete 

cursos de licenciatura: Química, Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa, 

Música, Filosofia, Geografia.  

O projeto12 intitulado de “PROJETO INTITUCIONAL PIBID-UFRN: iniciação à 

docência na articulação universidade-escola” baseado nas intenções de: 

 

integrar os diferentes níveis de ensino (básico e superior); valorizar a escola 
como espaço pedagógico formativo; promover uma formação de melhor 
qualidade para os futuros professores que pretendem atuar na educação 
básica; fomentar a escolha pelos cursos de licenciatura e a permanência 
nos mesmos; e estimular a formação continuada de professores das escolas 
participantes. (BRASIL, 2011, p. 4) 

  

                                                             
12

 Projeto Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, edital Nº 001/2011/CAPES.  
A cópia do Projeto encontra-se no Anexo deste trabalho. 
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Com isso, explicita uma proposta que busca estabelecer uma relação entre a 

Universidade e escolas de educação básica da rede pública de ensino, articulando 

teoria e prática. Experiências focadas na prática docente dos licenciandos 

promovem aos futuros professores participarem de ações e experiências didático-

pedagógicas direcionadas para o âmbito escolar, levando em consideração a 

realidade da escola e as orientações das políticas educacionais (LDB, PCN, DCN, 

entre outros), na tentativa de enxergar as falhas e superá-las. Neste seguimento, 

estimula o desenvolvimento do espírito científico ao compreender a prática educativa 

como campo de pesquisa educacional e geradora de conhecimento. 

Além disto, expressa um entendimento em contribuir com a formação 

continuada dos professores – responsáveis pelas turmas e pelo acompanhamento 

dos licenciandos – da escola conveniada. Tendo em vista a promoção de diálogos 

entre os integrantes remetendo-se: a profissão, as ações para práticas e 

aprendizagens na docência. Os momentos que visam acarretar em atualizações de 

conceitos e práticas dos supervisores13, permitindo refletir e modificar suas ações 

docentes. Isso faz com que os supervisores estejam cada vez mais presentes no 

âmbito acadêmico e em diálogo com os futuros professores, refletindo e discutindo 

alternativas de trabalho elaborando atividades didáticas, de modo que, o processo 

de ensino e aprendizagem dos conceitos de Matemática possa atingir todos 

envolvidos significativamente. Nota-se isto ao elencar seus objetivos 

 

a) Proporcionar aos futuros professores a participação em ações e 
experiências didático-pedagógicas articuladas às orientações das políticas 
educacionais (LDB, PCN, DCN etc.) e à realidade das escolas, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio da rede pública de ensino; 
b) Desenvolver experiências focadas na prática docente que se orientem 
para a superação de problemas identificados no processo ensino-
aprendizagem de modo a contribuir para a melhoria da qualidade da 
formação docente nas áreas de abrangência deste Projeto; 
c) Contribuir para a formação continuada em serviço dos professores das 
escolas públicas conveniadas, tornando-os co-participantes do processo de 
formação inicial dos licenciandos;  
d) Promover, junto aos integrantes do projeto, diálogos que oportunizem a 
apreensão dos saberes da profissão nas diferentes ações das práticas e 
das aprendizagens da docência, favorecendo, assim, a coerência entre a 
formação dos professores e as finalidades das políticas voltadas à 
Educação Básica;  
e) Promover a aproximação entre ensino e pesquisa, compreendendo a 
prática educativa como campo de pesquisa educacional e geração de 
conhecimento. (BRASIL, 2011, p. 4 – 5) 

 

                                                             
13

 Professores titulares da escola básica. 
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Com isso em vista, um conjunto de ações estão voltadas para escola básica, 

o PIBID na UFRN foi estruturado considerando uma (re)organização com o propósito 

de superar uma visão do ensino e de uma aprendizagem fragmentada e a 

contextualização afim de atribuir sentido ao aluno sobre o conteúdo em estudo 

permitindo uma interação entre ambos.  Tudo isso implica em mudanças no que se 

refere à formação do professor, propor alternativas que superem os modelos 

formativos baseado na “racionalidade técnica”. Caminho traçado pela UFRN nos 

cursos de formação ao buscar meios de aproximar o futuro professor ao ambiente da 

prática de sua profissão.  

Enfatizar a dimensão prática sem restringir a momentos isolados, mas sim, 

desde o início da formação docente permitir abordar os conteúdos da disciplina por 

diferentes metodologias, refletir sobre essa prática, assim como, produzir 

conhecimento sobre essa prática. Atitudes que são incentivadas pela UFRN para o 

longo de sua trajetória profissional. 

Tendo essas ideias como pano de fundo, observamos que o PIBID no âmbito 

da UFRN proporciona espaços para o desenvolvimento profissional que vão além de 

elaborar práticas didáticas, mas de reflexão sobre essas práticas e produção de 

conhecimento sobre elas. 

 

4.3 PROPOSTA DO SUBPROJETO MATEMÁTICA/NATAL DO PIBID – UFRN 

 

Bem como a proposta institucional, o subprojeto14 baseia-se nas relações 

pedagógicas que devem ser estabelecidas entre o professor, os alunos e o saber 

disciplinar do professor, neste caso, o saber matemático. Para isso, o documento 

busca vias para o desenvolvimento da iniciação a docência dos futuros professores 

de Matemática no âmbito de exercício da profissão numa perspectiva de ações 

investigativas, que deve se dar pelas práticas pedagógicas, dando sentido aos 

conteúdos matemáticos e dinamizando o ensino. Percebe-se isto nos objetivos 

traçados pelo subprojeto: 

 

a) desenvolver experiências metodológicas e práticas docentes de caráter 
inovador que se orientem para a superação de problemas identificados no 
processo ensino-aprendizagem da matemática; 

                                                             
14

 Subprojeto de Matemática junto a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, edital Nº 
001/2011/CAPES. .  A cópia do Subprojeto encontra-se no Anexo deste trabalho. 
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b) explorar aspectos metodológicos direcionados para o ensino da 
matemática por meio do uso de materiais manipuláveis e de jogos, de modo 
a dar significado aos conteúdos matemáticos, dinamizando a aprendizagem; 
c) discutir e planejar atividades didáticas, incorporando o uso de recursos 
tecnológicos no contexto de ensino e aprendizagem de conceitos 
matemáticos; 
d) incentivar o diálogo entre os futuros professores e professores atuantes 
na rede pública, colaborando para a reflexão sobre alternativas de formas 
de trabalho que visem à melhoria do ensino da matemática; 
e) valorizar o espaço da escola pública como campo de experiência para a 
construção do conhecimento na formação de professores para a educação 
básica. 
f) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 
professores nos cursos de Licenciatura em Matemática. (BRASIL, 2011, p. 3 
- 4). 

 

Por isso, o subprojeto de Matemática demonstra interesse pela discussão de 

pontos de vista teórico a respeito de tendências atuais em ensino da Matemática. 

Em que, estudos e ações desenvolvidas no subprojeto envolvam os integrantes do 

subprojeto. Articulando o planejamento e a realização de encontros periódicos entre 

os bolsistas e os supervisores com intuito de experimentar metodologias com uso de 

materiais manipuláveis, jogos e recursos tecnológicos. 

Outra partida, ligadas ao contexto da sala de aula é difundir suas 

experiências, afim de, citar dificuldades enfrentadas pelos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem e buscar soluções, instigando a investigação 

sobre a prática docente num processo dinâmico de ação/reflexão/ação. 

A pretensão em avaliar ações investidas no âmbito escolar e acadêmico na 

área de Matemática permite a promoção de espaços de reflexão sobre a prática 

docente, assim como, nos planejamentos das atividades didáticas. Discutindo 

estratégias e resultados para o alcance dos objetivos pensados. Incentivando, 

assim, o diálogo entre os futuros professores e professores em exercício.  

Desse modo, o esforço das ações subprojeto está voltado para formação dos 

futuros professores, assim como dos professores atuantes mediante fomento da 

reflexão sobre a prática docente. 

 

  



58 
 

 

5  ENTREVISTAS 

 

As falas das pessoas envolvidas, com todo este contexto descrito 

anteriormente, nos faz elucidar sobre a influência do PIBID na formação e 

atualização docente, em especial, no subprojeto de Matemática. De maneira que, os 

relatos relativos à elaboração de materiais, a aplicação de metodologias associadas 

às teorias de ensino e experiências singulares diante as situações que se colocam; 

permitem-nos enxergar indícios que corroboram com a própria formação. 

 

5.1  GISELLE COSTA DE SOUSA15 

 

Klêffiton: Primeiro, gostaria que você se identificasse: nome, idade (se quiser), conte 

um pouco de sua trajetória de formação acadêmica. 

Giselle: Meu nome é Giselle Costa de Sousa, tenho 35 anos atualmente, estou na 

Universidade desde 1997. Foi quando comecei minha graduação, bacharelado em 

Matemática. Primeiro minha trajetória profissional iniciou assim, eu fiz bacharelado 

em quatro anos, era bolsista do PET e já no bacharelado comecei a dar aula no 

Estado como estagiária. Depois do bacharelado, assim que terminei, eu entrei na 

licenciatura em Matemática, acho que passei mais dois anos para terminar a 

licenciatura e, ao mesmo tempo, eu fiz o mestrado em Educação, na linha de 

pesquisa de Educação Matemática. Então eu cursei a licenciatura e o mestrado 

quase que ao mesmo tempo. Ao final desses dois anos terminei a licenciatura e 

terminei o mestrado. Nesse período fiz concurso para professor substituto da UFRN, 

comecei dar aula. Mas, ao mesmo tempo entrei no doutorado no mesmo programa 

de pós-graduação em Educação aqui da UFRN sob a orientação do professor John 

Fossa e continuei a pesquisa que já desenvolvia no mestrado por mais dois anos e 

meio. Assim que terminei o doutorado eu fiz concurso para professor efetivo na 

Universidade em 2008. Entrei como efetiva na UFRN, mas já havia tido dois 

contratos como professora substituta. E também anteriormente trabalhava como 

professora no município de Natal; trabalhava com a educação básica e ensino 

superior. Então mais ou menos essa é minha trajetória. 

                                                             
15

 Entrevista com coordenadora do PIBID de Matemática na UFRN/Natal realizada no dia 8 de Junho 
de 2015 na Secretária de Educação à Distância da UFRN/Natal.  A cópia da carta de cessão 
encontra-se no Apêndice deste trabalho.  
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K: Como e quando entrou em contato com o PIBID? 

G: Entrei em contato com PIBID logo que entrei na universidade, em julho de 2008, 

quando entrei como professora efetiva, e mais ou menos em setembro eu fui 

apresentada ao projeto por uma professora que tinha participado de todo o projeto 

de implantação e candidatura da UFRN para o edital da capes (o primeiro edital que 

foi o edital de 2007), mas ela precisou se afastar, na verdade ela foi transferida da 

universidade, então o projeto não tinha iniciado ainda, mas já tinha sido aprovado, o 

projeto da UFRN já tinha sido aprovado nesse edital de 2007. Fui convidada a 

participar como coordenadora em setembro em 2008, quando saiu o resultado. Mas 

as atividades efetivamente iniciaram em 2009 com os bolsistas. Neste intervalo de 

tempo ficamos praticamente só organizando e planejando todas as ações que iriam 

ser implantadas em 2009. Desde essa época tenho estado no projeto. 

 

K: No início o Projeto enfrentou alguma dificuldade? 

G: O Projeto de Matemática teve várias dificuldades, como todos outros do Brasil 

que participaram desse primeiro edital porque era uma coisa nova. Então, não tinha 

muita orientação nem regulamentação das ações e, como disse, o projeto demorou 

muito a iniciar efetivamente: ele foi do edital de 2007 e esperou quase um ano para 

ter algum resultado em 2008 quando o resultado saiu. Apesar de ter sido aprovado 

não tinha, ainda, a autorização do início das atividades nas escolas. Então, feita a 

seleção, os bolsistas ficaram um bom tempo aguardando esse processo até que 

realmente fosse implantado. Quando foi implantado no início de 2009, as 

dificuldades foram de atraso de bolsa para os bolsistas, que passaram quase seis 

meses sem receber bolsa (mais ou menos isso). Além disso, o projeto ficou muito 

tempo sem receber verba de custeio, praticamente o primeiro ano inteiro sem verba 

para custear as atividades na escola. Então, além de estar começando com um 

projeto novo, não tínhamos verba para funcionar e acabamos organizando as ações 

com o que a gente e a escola já tínhamos. Então, foi uma ajuda simultânea entre os 

bolsistas, a universidade e a escola que topou participar do projeto mesmo sendo 

uma coisa nova, que estava ainda reconhecendo as atividades. Foi meio que uma 

aposta no projeto que hoje tem grande credibilidade nas escolas, mas na época, 

não. As dificuldades foram financeiras e também estruturais, a grande parte dos 

PIBIDs da nossa Universidade particularmente não tinha estrutura física: não tinha 
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uma sala para reuniões, os próprios coordenadores não tinham sala para reunião. O 

nosso subprojeto de Matemática foi um dos primeiros a ter um espaço específico na 

UFRN, um espaço que era o Laboratório de Ensino de Matemática que acabou 

sendo o espaço para nossas reuniões. Como foi o único que tinha, era também 

espaço pra todos coordenadores institucionais se reunirem, toda reunião dos 

coordenadores da UFRN acabavam acontecendo lá, todos coordenadores e a 

reunião com os bolsistas de Matemática. Posteriormente, cada subprojeto foi 

conseguindo espaço nos seus departamentos e institutos, isso tem melhorado muito 

até agora. Além disso, outras dificuldades foram de regulamentação e orientação ou 

padrão para como as coisas iriam funcionar, como a gente iria prestar contas, por 

exemplo. A própria CAPES, aos poucos, foi mandando documentos de 

regulamentações que norteavam todas essas atividades, inclusive as compras que a 

gente não tinha regulamento para saber o que podia ou não comprar. Às vezes 

pensávamos que podíamos comprar uma coisa depois vinha um documento dizendo 

que não podia comprar, por exemplo, o livro. Foram as principais dificuldades que 

tivemos no início do projeto. 

 

K: Hoje o projeto ainda enfrenta alguma dificuldade? 

G: Hoje temos algumas dessas dificuldades ainda. Atualmente a gente está 

passando por um período de dificuldade financeira. No final do ano passado alguns 

bolsistas tiveram atraso de bolsa e isso implica até em dificuldades de deslocamento 

deles para a Universidade e para a escola, desenvolver as atividades. Mas agora as 

bolsas estão regulares. Já, por outro lado, a verba de custeio não chegou ainda, 

então tivemos de reduzir algumas ações e adaptar outras que já tínhamos planejado 

em função desse repasse que não foi feito. Outra dificuldade agora é com a própria 

expansão do projeto com relação ao início. Iniciamos, na Matemática em 2009, só 

com um coordenador e oito bolsistas, hoje temos três coordenadores e 45 bolsistas. 

Tínhamos um supervisor na escola, hoje nós temos seis supervisores. Portanto, tudo 

que tínhamos pensado para uma estrutura menor agora temos que nos adaptar para 

uma estrutura maior, inclusive, as salas de reuniões que, agora, é uma sala maior. A 

sala que tínhamos já não comportava os bolsistas das escolas. Para gerenciar todas 

as atividades e articular tudo é também uma dificuldade, mas que temos conseguido 

superar. De todas as atividades, essa tem sido a mais importante dificuldade: a de 

gerenciamento. 
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K: Como é realizada a seleção dos bolsistas, licenciandos e supervisores? 

G: A seleção dos licenciandos e supervisores ocorrem com o lançamento de um 

edital. Nas escolas que são conveniadas com o projeto, o edital fica disponível para 

todos os professores de Matemática de todos os turnos da escola. Inscrevem-se 

durante um determinado período apresentando uma documentação e em seguida 

passam por uma entrevista. É essa entrevista junto com os documentos que são 

apresentados, inclusive, memorial e currículo, no caso dos professores. No caso dos 

licenciandos o edital é lançado dentro da Universidade por meio de um sistema que 

é o SIGAA16. Além disso, a gente divulga em locais que eles têm acesso como nos 

murais da Universidade. Então ele fica disponível por um período em que os alunos 

devem procurar a coordenação do curso; já que tudo é vinculado à coordenação do 

curso de Matemática. Para participar do processo e efetuar a inscrição, o candidato 

apresenta alguns documentos que são exigidos, uma carta de intenção de 

participação do projeto e, além disso, informações sobre sua renda per capita. Com 

base nessas informações e em mais um processo final, que é uma entrevista, a 

gente faz a seleção. As recomendações da CAPES são que sejam alunos de baixa 

renda, carentes e que tenham estudado em escolas públicas, prioritariamente, 

embora não seja necessário que tenha estudado todo o período escolar em escolas 

públicas. E que estejam na licenciatura. Observamos esta carta de intenção, a 

renda, o histórico dos alunos e na entrevista a gente faz algumas perguntas que se 

referem a isso. A união dessas informações e desses dados faz com que nós 

coordenadores do projeto mais o coordenador do curso selecionem os bolsistas. 

 

K: Em algum momento enfrentou dificuldade na seleção dos supervisores? 

G: A seleção de supervisores passou por algumas dificuldades. Isso tem melhorado 

bastante, mas no início era bem maior porque a gente precisa que o supervisor 

tenha uma dedicação ao projeto, para que ele se envolva com o projeto e cumpra 

uma carga horária, assim como os bolsistas licenciandos. O tempo para participar 

das atividades tem sido uma prioridade nossa. Às vezes encontramos professores 

que dizem querer participar do projeto, abraçar todas as ações, no entanto não tem 

carga horária disponível para estar trabalhando e se dedicando. Isso dificulta um 

                                                             
16

 Sistema de informática para gestão acadêmica da UFRN. 
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pouco a seleção porque alguns professores têm que trabalhar os três turnos ou 

trabalham dois turnos, mas não tem mais carga horária disponível para se reunir 

nem com os bolsistas nem conosco, os coordenadores; sendo que é uma exigência 

nossa para planejar as atividades. Até porque recebem uma bolsa para isso. Não 

tendo tempo para participar dessas ações para nós fica inviável selecioná-lo. Além 

disso, alguns supervisores já têm bolsa de algum outro projeto, projetos que estão 

vinculados à escola, então eles não podem participar porque não podem ter 

duplicidade de bolsa. Essas eram dificuldades recorrentes e agora tem sido menor 

em função da divulgação do projeto: os professores da educação básica já 

conhecem o projeto e os resultados que eles têm trazido não só para escola, mas 

para própria formação deste professor. Já temos uma procura maior, inclusive até 

professor se preparando para estar atuando no projeto deixando uma carga horária 

para quando participa da seleção, então isso ajuda um pouco. Às vezes a gente já 

está numa escola e na mesma escola não tem professor que possa assumir a 

supervisão do projeto porque todos outros professores estão envolvidos com outras 

atividades. Nós já tivemos problema, por exemplo, de uma professora que saiu por 

licença maternidade e durante o período não conseguimos ninguém que pudesse 

assumir suas turmas na escola. Essa é mais uma de nossas dificuldades no caso 

para seleção de supervisor. 

 

K: Como o Programa, em sua opinião, contribui com a formação inicial do futuro 

professor de Matemática? 

G: Em minha opinião, o programa contribui para formação inicial dos licenciandos, 

os futuros professores de Matemática, de várias formas. Acho que a principal forma 

é o contato direto com o ambiente escolar, é a experiência, mas essa experiência 

que eu acho um diferencial do projeto, uma experiência a longo prazo, vivenciada 

semanalmente, dependendo da semana quase todos os dias, com várias instâncias 

da comunidade escolar. O envolvimento dos bolsistas não é só com os alunos das 

escolas ou das turmas onde estão atuando, é com os supervisores, com os outros 

professores da escola, com a equipe de modo geral: direção, vice-direção, 

secretários, coordenação pedagógica e com os pais também em algumas atividades 

que desenvolvemos. Então essa é a principal contribuição para formação do 

licenciando, mas, além disso, tentamos oferecer outras oportunidades de 

capacitação além das disciplinas e atividades que a própria graduação oferece, 
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então, propiciamos minicursos, oficinas, reuniões para estudo de base teórica 

(fundamentação teórica) para as atividades nas escolas, planejamento semanal – 

experiência de planejar as aulas e levar em consideração esse planejamento para 

sua atuação. Incentiva o próprio aluno ministrar cursos ou minicursos, não só para 

os próprios bolsistas, mas para outros professores da escola, professores de outras 

escolas e outros alunos da licenciatura. Oportunidades de apresentação de 

trabalhos – artigos – em eventos e contato com outras metodologias de ensino, 

tendo a oportunidade de se capacitar e se atualizar constantemente, e consequente 

melhoria do próprio currículo também tem sido uma grande contribuição pra 

formação inicial do licenciando. 

 

K: Por que as ações/atividades estão relacionadas com a proposta de formação do 

PIBID Matemática? 

G: No PIBID de Matemática, as atividades e ações do projeto estão relacionadas 

com essa formação diretamente porque essas atividades, todas, fazem parte do dia 

a dia do profissional, futuro professor de Matemática, e eles já têm a oportunidade 

de ter contato com isso antes. Além disso, o programa traz formação complementar 

que vão além das atividades do nosso próprio projeto de Matemática. Mas com 

relação ao projeto de Matemática, por exemplo, há organização de eventos na 

escola como o Torneio de Matemática17, os bolsistas têm essa experiência que 

nossos próprios supervisores não passaram por ela ou tiveram o primeiro contato 

agora, e que se tivessem tido antes teria sido muito importante. A própria escola se 

organiza em função desses eventos para divulgar as coisas que estão acontecendo 

na escola. Então essas atividades específicas e as reuniões gerais, as reuniões de 

estudo, planejamentos, as oficinas e minicursos que os alunos ou participam ou 

ministram, preparam a partir de nossa orientação são importantes para atuação 

desse futuro profissional. A respeito do programa PIBID de modo geral tem o próprio 

Seminário de Iniciação à docência – SID, CIENTEC, o Encontro Integrativo do PIBID 

da UFRN e outros encontros de PIBID no nosso estado e no Brasil. Nossos bolsistas 

têm a oportunidade de estar participando, trocando experiências, informação sobre 

seu projeto, estar conhecendo como funcionam outros projetos, tendo contato com 

outras escolas. Tem sido oportunidades importantes para essa formação que 

                                                             
17

 Também chamado de “Torneio Show da Matemática”. 
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complementa a própria formação na graduação deles. Costumamos dizer que o 

PIBID é a “residência” do licenciando. 

 

K: O Programa pode contribuir, em sua opinião, com a formação continuada dos 

supervisores de Matemática? Se sim, a partir de quais ações/atividades? 

G: O PIBID contribui para formação dos supervisores no aspecto da formação 

continuada, formando-o e capacitando-o na própria graduação dos licenciandos, o 

que tem sido cada vez mais presente nas falas dos nossos supervisores. Vários 

deles colocam que têm tido a oportunidade de revigorar suas ações, de inovar com 

coisas que eles não tiveram na graduação inicial deles. Participação em eventos, 

experiências de atividades e experiências metodológicas de ensino diferentes na 

formação continuada, tem sido muito presente nas falas dos nossos supervisores. 

Tem supervisor, por exemplo, que tem feito pós-graduação: especialização, 

mestrado. Tem supervisor que tem produzido bastante material, apresentado 

trabalhos em eventos e mudado a própria metodologia na escola. Eles têm revisto 

sua própria postura profissional como professor de ensino de Matemática. Alguns 

professores colocam que a forma de avaliar, de ver os alunos frente às atividades 

mudou graças ao contato que tem tido com o projeto. 

 

K: O que você faz no programa para contribuir neste processo de formação dos 

alunos e supervisores?  

G: As atividades que eu faço no PIBID de Matemática para formação desses 

professores, algumas relacionadas a aspectos burocráticos de funcionamento do 

projeto, essas não contribuem diretamente para formação deles, mas as que 

contribuem são as orientações dos trabalhos como um todo, condução das reuniões, 

nos planejamentos, a orientação da elaboração e execução dessas atividades, 

indicação de referencias de material que podem estar usando, de leituras para 

aprofundamento teórico que podem embasar as ações nas escolas, possibilidades 

mesmo de produção de material a partir das experiências que têm tido nas escolas e 

aí têm publicado em eventos, têm sido contribuições mais especificas para formação 

deles da minha parte. Orientações das atividades, palestras que a gente ministra 

para os bolsistas tanto os alunos como os supervisores, apoio para algumas 

atividades executadas nas escolas, como o torneio ou projeto dos grupos menores. 

O acompanhamento tem sido a contribuição mais importante para formação deles. 
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K: Após a aplicação das ações/atividades é feito algum tipo de avaliação? 

G: Das atividades específicas do projeto, fazemos avaliação dessas atividades, mas 

elas não são direcionadas com instrumentos específicos para atividade em si. Com 

os alunos da escola normalmente fazemos avaliações, não só com instrumentos 

diagnósticos de conteúdo, mas mesmo da própria atividade com questionários, por 

exemplo. Mas as atividades junto aos licenciandos e supervisores a avaliação é feita 

de forma informal nas reuniões, a partir de depoimentos orais nas reuniões (bolsistas 

licenciandos e supervisores) em que comentam como é que foi a atividade, fazem 

um relato breve e aí tentam externar os aspectos positivos e negativos até para 

compartilhar com os outros bolsistas. Mas instrumento de avaliação não tem sido 

usado com muita frequência, exceto, alguns relatos ou registros escritos que 

normalmente acontecem no final do ano com um balanço de todas as ações. E 

então, algumas vezes relatam sobre uma ação específica do próprio Torneio e 

colocam os pontos positivos e negativos em registro escrito que tomo base para 

avaliação do projeto como um todo no relatório da capes em que todas as ações, 

para eles preveem também no relatório uma avaliação de como ela funcionou. 

Entram aí, dados quantitativos como quantidade de produtos que foram produzidos, 

artigos que foram publicados, eventos que eles participaram como curso ou 

minicurso e oficinas que eles ministraram ou participaram estão vinculados a alguma 

ação específica. Basicamente são essas avaliações que a gente tem tido das 

atividades do projeto. 

 

K: Você comentou anteriormente do espaço do Laboratório de Ensino de 

Matemática, qual a relação que os bolsistas têm com esse Laboratório? 

G: Os bolsistas do PIBID têm com o Laboratório de Ensino de Matemática do 

Departamento de Matemática da UFRN uma relação direta, na verdade quase se 

mistura com atividades. Durante um período foi espaço de apoio para reuniões de 

modo geral do projeto, mas o PIBID de Matemática toma o LEM como espaço 

importante de formação dos futuros professores de Matemática e para professor que 

já tá em atuação, o supervisor. Eles têm oportunidade de não só trabalhar com 

atividades que já são previstas do laboratório, mas oportunidade de se capacitar 

ainda mais, eles têm a oportunidade de fazer oficinas e receber visitas de alunos de 

escolas, das nossas próprias escolas de atuação, eles lá recebem visitas de alunos 
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de outras escolas então eles têm a oportunidade de ter o contato com outros 

públicos, além do da própria escola. Uma experiência importante para formação 

deles e com vários níveis de ensino não só de educação básica, já tivemos de nível 

superior. Alunos vieram fazer a visita e nossos bolsistas tiveram a oportunidade de 

receber apresentando o espaço do laboratório que nós consideramos um espaço em 

que a Matemática tem que estar viva e que é fundamental para execução da 

atividade de um bom professor de Matemática. Como as nossas ações preveem que 

sejam implantados esses laboratórios nas escolas, o da Universidade tem sido 

modelo em que primeiro executam essas atividades e com base nessa execução 

acabamos estendendo para coisas da escola. Além disso, é uma forma do PIBID 

estender as atividades e ações para licenciatura de modo geral, já que os outros 

graduandos de Matemática também frequentam o espaço junto com nossos 

bolsistas e passam a conhecer os materiais e explorar os materiais que estão lá. É 

um espaço importante para formação deles, de usar para atividades diversas que o 

próprio laboratório prevê como reunião, eventos – como o do Dia Nacional da 

Matemática – na Universidade.  

 

K: Existe alguma ação/atividade que tenham desenvolvido, mas que em sua opinião 

pudesse ter sido melhorada com vistas a um melhor aproveitamento dos bolsistas? 

G: Há atividades que a gente executou no projeto que podem melhorar ao serem 

modificadas. Em minha opinião, quase todas nossas atividades devem ficar com a 

sensação de que poderia fazer melhor. Avaliando, sempre pensamos que pode 

melhorar, mas, especificamente, uma delas é o Torneio de Matemática, uma das 

atividades mais presente no projeto. Melhoraria muito se conseguíssemos estender 

para escola inteira e não um turno da escola, como normalmente tem funcionado. 

Infelizmente ainda não encontramos uma maneira de fazer isso porque precisaria 

que os bolsistas ficassem na escola o dia inteiro, daí a dificuldade de conciliar com 

as atividades na própria graduação, então essa tem sido um exemplo de atividade 

que acredito que pode ser melhorada. Outras atividades, por exemplo, são os 

projetos, a implantação dos laboratórios nas escolas que já melhorou um pouco do 

primeiro implantado, a gente mais que abraçou o projeto de implantação e 

desenvolveu tudo, hoje entendemos a necessidade da participação da escola nesta 

atividade, da comunidade, dos alunos e da equipe de professores como um todo. 

Reconhecemos que o processo de implantação dos LEMs precisava melhorar neste 
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aspecto e hoje já funciona dessa forma (participação da comunidade). Deste modo, 

é um outro exemplo de atividade que pode ser melhorada. 

 

K: E com relação ao desempenho dos alunos após ingressar no Programa? 

G: Eles têm melhorado de modo geral, tivemos um período de dificuldade dos alunos 

perceberem até que ponto ele tinha envolvimento com o projeto e até que ponto ele 

tem que se envolver com as disciplinas da graduação. Hoje isto tem sido mais claro, 

ou seja, o entendimento que é também um dos objetivos do projeto, fazer com que a 

formação dele inicial inclui dedicação às disciplinas de graduação e outras atividades 

que o próprio curso oferece. Elas fazem parte desse processo de formação deles, 

eles já entendem mais que é também uma atividade e objetivo do projeto e que 

precisam se dedicar ao curso tanto quanto às ações nas escolas. Deste modo, eles 

têm se dedicado mais às disciplinas, inclusive porque exigimos que parte da carga 

horária seja dedicada para estudo, para se dedicar ao curso e a melhorar suas 

notas. Já tivemos caso, por exemplo, de aluno licenciando que foi laureado no curso, 

foi aluno de destaque no curso, mas também tivemos casos de alunos com algumas 

reprovações que tivemos de chamar para conversar e tentar ver o que estava 

acontecendo. Descobrimos que muitas vezes o baixo rendimento era devido ao 

envolvimento com outras atividades além do projeto. Hoje já orientamos que a 

dedicação seja para o projeto e para as disciplinas de graduação, para o curso como 

um todo. 

 

K: Gostaria de comentar algo que não foi abordado durante a entrevista? 

G: Sobre o projeto, de um modo geral, é mesmo um projeto em que eu acredito 

desde o inicio, tanto que eu tenho me envolvido desde 2008 até agora e desde o 

inicio se confunde com o meu percurso na própria Universidade, pois desde que 

entrei atuo no projeto e justamente isso acontece porque acredito muito nele. A 

gente já tem excelentes resultados dos ex-bolsistas que me deixam muito feliz. É 

muito gratificante saber que os nossos alunos estão bem colocados, que se 

tornaram bons profissionais e, às vezes, profissionais de referência não só na 

educação pública – que é o nosso principal alvo, e já tivemos vários alunos que 

foram aprovados em concursos públicos - mas também na educação privada, em 

escolas de referência na nossa cidade: escolas militares, institutos federais. Para 

nós a vitória desses alunos é uma vitória nossa e ver esses alunos, o progresso 
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deles é muito importante. Acho que isso é uma vantagem, um ponto muito positivo 

do projeto que tem gerado resultados que vão além dos números, dos relatórios 

quantificados que a gente, por exemplo, manda para a Capes. O nosso projeto de 

Matemática da UFRN foi um dos primeiros no Brasil nesta área, outros similares 

lançaram no mesmo período e ele foi referência, de fato, durante muito tempo 

agente tinha muito contato, recebia muito contato de outros PIBID perguntando 

como é que o nosso projeto funcionava, como é que as ações aconteciam, inclusive, 

isso gerou alguns intercâmbios com outros projetos e até hoje vários projetos nos 

procuram para perguntar como as atividades acontecem, por exemplo, somos 

convidados para dar palestras, os próprios coordenadores sobre o nosso projeto 

fora. Recentemente publicamos, por exemplo, em um congresso internacional 

resultados do nosso projeto que foram muito elogiados: foi na Conferência 

Interamericana de Educação Matemática. É um projeto que devemos ter muito 

cuidado para que ele continue dando bons frutos. 

 

5.2  MÉRCIA DE OLIVEIRA PONTES18 

 

Klêffiton: Primeiro, gostaria que você se identificasse: nome, idade (se quiser), conte 

um pouco de sua trajetória de formação acadêmica. 

Mércia: Minha trajetória de formação é direcionada para atuação de formação de 

professores. Sou licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Ceará e 

ainda na minha graduação eu comecei perceber algumas lacunas na minha 

formação que me fizeram optar pela minha pós-graduação em educação. Lacunas 

que eu sentia nos meus próprios professores e que fizeram escolher me formar o 

professor que eu gostaria de ser e ter tido na graduação. Em especial, nas 

atividades de estágio supervisionado (na época se chamavam de práticas de 

ensino). Por conta disto, minha opção foi fazer especialização em Ensino de 

Matemática e logo depois ingressei no mestrado em Educação com a pesquisa 

voltada para o ensino de Matemática. Logo depois, eu vim aqui pra UFRN pra cursar 

o doutorado também no Programa de Pós-Graduação em Educação e, da mesma 

forma, com pesquisa voltada pra o ensino de Matemática. 

                                                             
18

 Entrevista coordenadora do PIBID de Matemática na UFRN/Natal realizada no dia 16 de Junho de 
2015 na Secretária de Educação à Distância da UFRN/Natal.  Cópia da carta de cessão encontra-se 
no Apêndice deste trabalho. 
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K: Como e quando entrou em contato com o PIBID? 

M: Desde ainda na especialização eu comecei atuar em programas de formação de 

professores. Atuei com o Pró-Letramento 19  e, antes disso, com a formação de 

professores até a 8ª série20 (formação que acontecia nos interiores). Desde então eu 

comecei a criar um apreço muito grande por esses programas de formação de 

professores. Quando eu ingressei na UFRN como professora, em 2011, comecei a 

atuar com os estágios supervisionados e por intermédio dos meus alunos estagiários 

comecei a ter conhecimento da existência do PIBID da UFRN e pelo meu gosto em 

trabalhar com esses programas, eu comecei a me informar e desenvolver algumas 

atividades com os estagiários. Eles começaram a perceber que eram atividades que 

se encaixavam no PIBID. A gente fazia muitas oficinas pedagógicas e eles 

começaram a levar essas atividades parar o PIBID; por conta disso a coordenadora 

de área do PIBID de Matemática, Giselle, me convidou e me oficializou como 

colaboradora do PIBID. Já estávamos trabalhando em muita sintonia, ela trabalhava 

na formação no PIBID eu trabalhava na formação nos estágios. As atividades 

transitavam muito, permeavam muito tanto o estágio quanto o PIBID, então 

começamos trabalhar em parceria. Isso foi se consolidando cada vez mais e até que 

em 2014 com a última expansão do PIBID o programa passou de um coordenador 

para três coordenadores de área e ingressei oficialmente como coordenadora. Um 

movimento muito interessante que percebemos no PIBID, é que a própria instituição 

incentiva junto à coordenação institucional que professores com formação 

específica, mas que vinculados ao centro de educação, ou seja, que trabalhavam 

efetivamente, eminentemente com formação dos professores, os futuros professores 

nos estágios se agregassem aos PIBIDs. Então, eu enquanto professora do Centro 

de Educação, na área de Matemática, me agreguei ao PIBID de Matemática, outros 

colegas também assim o fizeram em suas áreas. Esse foi um movimento da própria 

instituição, levando em consideração que uma das recomendações do programa é 

que o perfil do professor que atua como supervisor seja também esse professor 

                                                             
19 O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental, para melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura, escrita e Matemática. O 
programa é realizado pelo MEC, em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de 
Formação Continuada e com adesão dos estados e municípios.  
20 Atualmente 9º ano do Ensino Fundamental. 
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ligado à educação, que vem agregar conhecimentos para esses professores que são 

de área específica embora com muita experiência na formação de professores. 

 

K: Como o Programa, em sua opinião, contribui com a formação inicial do futuro 

professor de Matemática? 

M: O objetivo principal desse programa é fazer com que esses futuros professores 

vivenciem atividades práticas pedagógicas de caráter inovador prioritariamente. E 

um aspecto que eu considero extremamente importante é o estimulo para atividades 

interdisciplinares, então, a meu ver, uma grande contribuição não é só colocar o 

professor, o futuro professor em contato já com situações de ensino, mas nessa 

nova perspectiva, trabalhando de uma forma diferenciada de forma a agregar outros 

valores que vão além daquele conhecimento especifico de cada uma das áreas, 

extrapolando os muros de cada uma dessas disciplinas. 

 

K: Quais são as atividades e ações desenvolvidas neste PIBID? 

M: Os programas têm características muito específicas por conta da própria área, no 

subprojeto de Matemática a gente tenta diversificar a própria atuação do bolsista no 

sentido de que ele realize diversos tipos de atividade, que vivenciará também na 

docência que ele vai exercer. Tentamos diversificar trabalhando com atividades da 

própria iniciação a docência que é a essência do programa. Eles atuam uma vez por 

mês em atividade onde eles, assessorados pelos professores supervisores, são 

responsáveis por conduzir atividades na sala de aula com os alunos; eles também 

exercem atividades de apoio ao professor, o professor é o responsável, mas ele está 

na sala de aula como um colaborador e tem uma função específica lá nessa 

colaboração. Realizam também muitas atividades extraclasses, são atividades 

específicas claro que tem aquele apelo matemático, como gincanas, atividades 

culturais, exposições, trabalham com jogos e desafios e realizam oficinas 

pedagógicas. Entendemos que isso tudo tem o seu caráter formativo, porque 

extrapola o fazer de sala de aula. Eles também realizam atividades não 

estabelecidas, que vem da própria experiência na escola, da necessidade da escola, 

surgidas dos diagnósticos realizados para identificar as necessidades dos alunos. 

Algumas escolas desenvolvem mais atividades, voltadas ao Clube da Matemática, 

atividades de laboratório, ou então atividades de preparação dos alunos submetidos 

à seleção do Istituto Federal e/ou ENEM, também, na preparação dos alunos para 
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as Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e dentre muitas 

outras. O que a gente considera de diferencial, para além dessas ações que eles 

desenvolvem nas escolas, são as ações que proporcionam a inserção desses 

bolsistas em atividades de pesquisa. Temos uma participação constante de alunos 

em eventos científicos apresentando os próprios resultados das atividades que eles 

desenvolvem no PIBID. Entendemos que são ações que vão além da sala de aula e 

importantes por terem caráter formativo. Então, no geral, tentamos priorizar 

atividades que permitam articulações entre a teoria e prática. Para consolidar essa 

discussão que vem sendo feita há bastante tempo e a gente considera um momento 

pertinente e está muito presente nas discussões e nas ações que são desenvolvidas 

no PIBID como nos estágios supervisionados de formação de formação de 

professores. 

 

K: Por que as ações/atividades estão relacionadas com essa proposta de formação 

do PIBID Matemática? 

M: Na perspectiva de que a formação do professor é muito além da própria regência 

de estar em sala de aula e de lecionar aquele conteúdo. Pensamos nessa formação 

de maneira mais orgânica, na qual o futuro professor vivencie atividades das mais 

diversas potencialidades e que aos poucos ele vá se permitindo e se aventurando 

nessas atividades. Vão ganhando experiência e prática naquelas atividades que 

passam no período de formação, e configurem-se rotineiras. Práticas que não são 

nada de estranho e extraordinário, mas já fazem parte da vivência dele. Então, é 

fazer com que essas atividades se tornem de certa forma natural no fazer dele. 

 

K: Você pode citar algumas dessas atividades mais especificamente e relacionar 

com a formação do professor? 

M: Uma atividade interessante que consideramos é a realização de oficinas 

pedagógicas pelos bolsistas, não só na perspectiva de proporcionar momentos aos 

alunos na construção do conhecimento deles, mas na perspectiva da própria 

vivência pelos bolsistas juntamente com os supervisores e com o grupo do PIBID 

como um todo. Nessa atividade entre outros objetivos estão à valorização da 

coletividade na construção, as parcerias. Não são atividades pontuais, são 

atividades planejadas em grupo, construídas em grupos e executadas em grupo. 

Compreendemos que esse fazer coletivo é extremamente importante na construção 
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do professor de Matemática. São ações formativas no sentido de que precisamos 

aprender trocar experiência, aprender com o colega, aprender com a comunidade. 

 

K: O professor supervisor contribui na formação inicial do licenciandos? Como?  

M: Contribui significativamente não só na formação do bolsista, porque ele a partir 

da sua experiência conduz os momentos de planejamento, o que sucede na troca 

experiências. Com a prática dele, de certa forma já consolidada, ele se insere no 

contexto de aprendizagem e faz com que os bolsistas percebam que a formação é 

um processo contínuo e dinâmico. O próprio supervisor quando se permite as 

situações de aprendizagem mesmo depois de tanta experiência, quando ele se 

dispõe a formação continuada ele está mostrando aos futuros professores uma 

postura que a formação precisa ser vista como uma necessidade contínua, que o ser 

humano é inacabado seja em qualquer profissão. A própria postura de aprendizado 

que o supervisor se apresenta dentro desse contexto de PIBID é extremamente 

formativo para os bolsistas. 

 

K: Diante ao que acabou de falar, os supervisores vivenciam uma formação 

continuada. Quais atividades permitem a formação continuada dos supervisores? 

M: As experiências que todos os sujeitos vivenciam no programa possibilitam que 

eles comecem a experimentar atividades até então não experimentadas. Permitem-

se na sua prática docente experiências não corriqueiras, as quais não têm o 

costume de fazer. Um diferencial é a possibilidade dos supervisores se inserirem em 

contexto de pesquisa. Não aquela com pesquisa fechada, aquela pesquisa 

acadêmica, mas a pesquisa da própria prática. Pesquisar sua sala de aula, ver quais 

são as dificuldade dos alunos, buscar formas diferentes de fazer, experimentar, 

reexperimentar tentar novamente; uma postura do supervisor de não ter mais as 

certezas que ele tinha antes. Considero permitir-se e aventurar-se em outras 

possibilidades uma forma de consolidar essa formação continuada dele, perceber-se 

sempre em formação continuada, permanecendo sempre nessa busca. Postura que 

a gente presencia nos supervisores, nas aberturas a essas possibilidades: algumas 

vezes, pontualmente, a gente vê algumas resistências, mas depois a gente vê o 

quanto eles se permitem, o quanto aos poucos eles vão se abrindo para essas 

possibilidades. Existe uma troca muito grande entre os supervisores e os bolsistas e 

isso é nítido na medida com que as atividades vão se constituindo. 
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K: Quais são as atividades que eles idealizaram junto com o coordenador de área? 

M: Isto é muito relativo à própria atuação na escola, aos interesses da escola. Mas 

essas atividades são as mais diversas possíveis, idealizamos desde atividade de 

laboratório de Matemática (nas escolas em que os laboratórios já estão 

consolidados), há atividades como oficinas pedagógicas e o Clube da Matemática 

(que não ocorre em todas escolas). 

 

K: Como funciona o “Clube da Matemática”? 

M: Temos uma escola com esta ação já relativamente consolidada, e outra que está 

se agregando agora nos finais de semana, já que alguns sábados são considerados 

dias letivos: são contabilizadas como dia letivo, mas não são atividades obrigatórias. 

Nestes dias são realizadas oficinas com os alunos convidados a participar. Os 

alunos fazem um rodízio entre as oficinas orientadas e conduzidas pelo supervisor e 

pelos alunos bolsistas. As mais diversas atividades são colocadas, como o torneio 

de xadrez, oficina de construção de materiais, diversos tipos de atividades que 

cabem dentro de um laboratório de Matemática, digamos assim. Não acontecem 

dentro do espaço de laboratório de Matemática, mas se configuram como atividades 

de laboratório de Matemática, no sentido de colocar as pessoas para construírem e 

descobrirem. E isso já vem acontecendo com certa frequência em algumas das 

escolas. Não conseguimos que todas escolas consigam esse formato por conta das 

possibilidades de cada escola, mas aos poucos a gente vai fazendo com que esse 

tipo de atividade seja incluída nas ações das escolas modo geral. 

 

K: Pode falar de outra atividade que eles aplicam na escola? 

M: Tem o Torneio que é uma atividade fixa do PIBID, todo ano existe o Torneio de 

Matemática que mobiliza a escola como um todo. Este dia representa a culminância 

das ações do PIBID. É uma atividade científica/cultural como a gente denomina 

porque existem algumas atividades que são de cunho de conhecimento matemático, 

mas muitas outras atividades possibilitam essa articulação entre a Matemática e as 

diversas áreas do conhecimento. Dando uma ênfase a um dos principais objetivos 

do PIBID que é incentivar e colocar em prática essas atividades interdisciplinares. 

Vemos muitas atividades desenvolvidas relacionando Matemática e Arte, 

Matemática e Língua Portuguesa. E uma coisa extremamente interessante é o 
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envolvimento de muitos outros professores que não são professores de Matemática, 

experiências proveitosas quando outros professores se envolvem. O Torneio é uma 

culminância, mas durante determinado período os alunos são preparados pra 

aquelas atividades, eles já desenvolvem algumas atividades antecipadamente que 

só são apresentados no evento. Com isso, algumas escolas conseguem mobilizar a 

comunidade educativa como um todo, professores de outras áreas se envolvem. 

Temos experiências muito bonitas, por exemplo, de professores de Língua 

Portuguesa que se envolvem, a construção de paródias é uma das atividades do 

Torneio e aos poucos a gente foi aprendendo que não trabalhamos com paródias, 

trabalhamos com versão. Esse aprendizado surgiu da troca de conhecimento com 

professores da Língua Portuguesa, que começaram a mostrar quais são as 

diferenças entre esses dois estilos, o que é uma paródia, o que é uma versão. Foi 

não só um aprendizado pra os alunos que estão vivenciando aquilo ali, mas pra os 

próprios bolsistas, para os supervisores, para os coordenadores de área. Nós vamos 

aos poucos se familiarizando e aprendendo mais. Essa troca é extremamente 

interessante quando a gente percebe que o aprendizado não é só do bolsista 

supervisor, não é só do bolsista licenciando, mas é toda comunidade que está ali 

envolvida naquele processo desde o coordenador de área até toda comunidade 

envolvida com a escola. Portanto, o torneio é uma atividade de destaque que 

configura-se como um momento de culminância e significativa por percebermos que 

o torneio é a apresentação desse aprender junto, todo mundo voltado para aquele 

objetivo comum. 

 

K: Recorda de mais alguma atividade desenvolvida que possa comentar?  

M: A atividade de Iniciação à Docência, os alunos planejam determinada aula, 

sistematizam esse planejamento, claro esse plano é feito em conjunto dos alunos 

junto aos supervisores, fazem toda seleção de conteúdos que serão trabalhados, as 

estratégias e tudo mais. Existe também o exercício de pôr isso no papel, mas é uma 

ação final não é ação inicial do planejamento, é só um preenchimento de formulário. 

O que destacamos como mais significativo nesse planejamento da iniciação à 

docência é a dinâmica desse planejamento, a forma como ele é construído, o 

planejamento é sempre feito coletivamente com a orientação do supervisor e 

acompanhamento do coordenador de área. Os alunos colocam em prática essa aula, 

que não é necessariamente uma aula com o conteúdo programático, pode ser 
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qualquer tipo de atividade desenvolvida no âmbito da sala de aula. Propiciando aos 

graduandos situações de docência que vão além da simples regência. O que 

colocamos de interessante é a responsabilidade da condução daquela atividade 

pelos alunos, claro que com a supervisão dos supervisores nas escolas e 

acompanhamento do planejamento pelos coordenadores de área. O que não 

acontece nas atividades, por exemplo, de apoio ao professor, nesta atividade ele 

está em sala colaborando, não é o responsável direto pela condução da atividade. O 

que tentamos é fazer com que os bolsistas tenham uma diversidade de atividades, 

coloquem-se em diversas situações tanto de condutor como de colaborador. 

Consideramos que essa diversidade de atividades está contribuindo para formação 

dos futuros professores. Está dando mais trabalho para eles, porque eles agora têm 

que dar conta de uma diversidade de atividades, todavia consideramos essa 

diversidade uma riqueza de aprendizado. 

 

K: Há incentivo à participação de eventos?  

M: O programa institucional tem essa prática de incentivar a participação dos alunos, 

não é uma atividade pontual do subprojeto de Matemática. A coordenação 

institucional incentiva isso e em especial o subprojeto de Matemática faz isso com 

muita pertinência, considero. Os alunos têm apresentado trabalhos em eventos, 

resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito do subprojeto de Matemática, 

relatos das atividades; então eles apresentam esses resultados tanto de atividades 

já desenvolvidas como pesquisas, em eventos de âmbito nacional e até 

internacional.  Temos atividades locais também, os alunos têm participado dos 

eventos regionais, como o Encontro Regional de Educação Matemática, ligado a 

SBEM aqui no RN, no ENEM que é o maior evento nacional de ensino de 

Matemática. Temos aos poucos tentado levar, às vezes não com a presença dos 

bolsistas, mas relatando e apresentando resultados de pesquisas desenvolvidas 

pelos bolsistas no âmbito do programa, inclusive em eventos internacionais. 

Pontualmente, nesses eventos nem sempre há participação dos bolsistas, mas a 

participação dos coordenadores, levando esses resultados e atividades que são 

desenvolvidas pelos alunos. Tentamos ao máximo, quando possível, incentivar essa 

participação, nós tivemos uma participação muito significativa do subprojeto de 

Matemática no último ENEM que aconteceu em Curitiba/PR. Tiveram apresentações 

de muitos trabalhos bons, não só de atuais bolsistas ate então, mas de egressos, 
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alunos que já tinham se desligado do programa, mas que por conta do programa já 

desenvolveram interesse por essas participações e isso vem dando continuidade a 

isso. Tanto é que essas participações, essas pesquisas que os alunos começaram a 

desenvolver no âmbito do projeto tem levado alguns a ingressarem em programas 

de pós-graduação, consideramos que isso seja um ganho significativo para o 

projeto.                         

 

K: Além desses fins, existe algum outro motivo em participarem dos eventos?   

M: Eu chamo muito atenção dos meninos, para eles perceberem que é interessante 

participar desses eventos, que por sinal são eventos muito bons na nossa área. 

Percebermos que estamos fazendo coisa boa. Aprende muito, também, mas 

aprendemos a valorizar as nossas próprias ações. Os alunos passam a ver com 

outros olhos aquelas atividades que estão fazendo. De repente vamos para um 

evento apresentar algo que a gente considerava nem ser tanta coisa assim e a 

receptividade é tão boa ao ponto de percebermos que fazemos muita coisa boa. Isso 

tem que ser valorizado e buscar outras maneiras de fazer. 

 

K: O que você faz para contribuir na formação desses professores? 

M: O que tentamos, enquanto coordenador de área, e o grupo de Matemática pensa 

muito em relação a isso. Que forma nós podemos contribuir? É só com a supervisão, 

a coordenação ou como podemos estimular o aluno ir além daquelas obrigações do 

PIBID. O que tentamos é fazer os alunos entenderem que não basta fazer aquela 

ação na escola, apesar de ser extremamente importante, é necessário que ele 

busque novos aprendizados; que estudos precisa fazer, que leituras eu preciso 

fazer, de que forma é preciso fundamentar aquela ação. Não é só fazer, é se 

fundamentar no fazer. Um dos principais objetivos do programa é fazer com que os 

alunos vivenciem atividades promovendo essa articulação entre teoria e prática, 

entretanto não é aquela teoria que havia estudado e que vai colocar em prática, mas 

perceber que durante a prática compreender o fazer é preciso, para isso deve se 

fundamentar, de que forma ele tem que articular essa teoria e a prática, quais são as 

necessidades tanto da teoria quanto na prática. Estamos começando fazer com que 

o aluno perceba essa necessidade. O incentivo para que eles formalizem, 

sistematizem as atividades que estão sendo feitas, produzam artigos relacionados 

aquelas atividades e pra isso eles precisam de uma fundamentação teórica, e essa 
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fundamentação teórica vai acontecendo à medida que essa atividade vai sendo 

desenvolvida ou então como uma lacuna a ser preenchida. Eles desenvolvem as 

atividades, sentem necessidade de uma fundamentação posterior e esse caminho 

de ida e volta de prática e teoria faz com que a atividade vá ganhando consistência. 

Nós consideramos que esse tem sido um ganho bastante significativo. 

 

K: Isto está relacionado com as reuniões que realizam?  

M: Nós criamos umas sistemáticas de encontros. Nós temos algumas reuniões 

gerais, são reuniões mais de informes com questões relacionadas ao próprio 

programa. Ao longo do tempo fomos percebendo que essas grandes reuniões 

precisavam tomar um novo formato, um novo enfoque; com isso fomos agregando 

reuniões de estudo, o grupo se reúne em torno de um grande tema e isso é 

discutido. Alguns encontros são de estudos, outros encontros são para colocarem 

em prática algumas ações, colocar os bolsistas pra fazer, vivenciar, para que eles se 

colocassem na posição de alunos. Desta forma, vamos intercalando essas 

atividades no sentido em que, tanto atividades práticas como atividades teóricas são 

necessárias para formação dos bolsistas, tanto para os bolsistas supervisores 

quanto os bolsistas licenciandos. Nós consideramos que isso tem dado certo, tem 

surtido efeito, tem sido o diferencial na formação desses alunos, e essas atividades 

permeiam as mais diversas possibilidades. Nós trabalhamos com atividades voltadas 

para experiências com as tendências em Educação Matemática, com estudos sobre 

jogos no ensino de Matemática ou oficinas sobre a utilização de determinado 

software. 

 

K: Essas oficinas também se remetem as tendências? 

M: Sim, as mais diversas tendências. Nós já tivemos há bem pouco tempo uma 

oficina onde foi apresentado um produto educacional que foi produzido por um 

supervisor nosso, em um mestrado profissional. É uma atividade que agrega as 

novas tecnologias da informação e comunicação à História da Matemática. Não 

precisa ser obrigatoriamente uma atividade voltada pra uma determinada tendência, 

mas que tenham elementos relacionados com as mais diversas tendências. 

Entendemos, portanto, que isso tem feito o diferencial, uma atividade interessante, 

colocada em prática. Criamos um ciclo de oficinas, onde supervisores ou 

graduandos que tenham certa habilidade em determinado material, determinado 
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conteúdo, promovam oficinas pra os colegas. Com isso, tivemos algumas boas 

experiências, de, por exemplo, uma atividade onde dois colegas elaboraram uma 

oficina sobre o cubo mágico, ensinaram a montar o cubo mágico e fizeram uma 

exploração matemática. Já temos programado outra oficina que vai ser realizada por 

outros dois bolsistas, a utilização de xadrez no ensino de Matemática e muitas 

outras experiências. Então, tentamos ao máximo estimular que eles aprendam 

juntos. Quem tem uma determinada habilidade quem tem um determinado 

conhecimento coloque aquilo ali a disposição do grupo como um todo. Nós, 

coordenadores, temos nos surpreendidos positivamente com essas atividades, nos 

inserimos no contexto de aprendizagem assim como os bolsistas licenciandos e 

supervisores. 

 

K: Como estão distribuídas as responsabilidades dos demais bolsistas: supervisores 

e licenciandos? 

M: Pela própria denominação, o bolsista supervisor tem a função de assessorar, de 

supervisionar o licenciando nas suas ações, mas não é uma supervisão 

simplesmente de orientação. O que privilegiamos é que todos tenham seu papel, o 

licenciando tem seu papel, o supervisor e o coordenador também. É uma rede de 

colaboração e de aprendizado, então, está além do olhar de supervisor de orientar 

na elaboração do plano, dele estar presente orientando, supervisionando aquelas 

atividades na escola o que a gente considera mais importante e que tem conseguido 

atingir seu objetivo, é fazer com que todos se encontrem em situação de 

aprendizagem. Sejam os coordenadores, os supervisores ou licenciandos. 

 

K: Como vocês se organizam para elaborar essas ações/atividades? 

M: A princípio nós fazemos um planejamento macro, que é o planejamento do 

próprio subprojeto. Pensamos na estrutura de realizar esses diversos tipos de 

atividade, isso tudo é pensado em nível de coordenação, e é proposto ao grupo, mas 

o planejamento em si é construído coletivamente com todos os colegas, todos os 

envolvidos, os supervisores e os bolsistas. Nós temos quinzenalmente os encontros, 

as reuniões gerais se intercalam com os encontros de planejamento, e nesse 

encontro de planejamento são colocadas às especificidades das escolas, segundo 

aquelas orientações gerais cada escola planeja voltado pra aquele turno, para 

aquelas necessidades da escola, para as possibilidades da escola. E tem uma 
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diversidade muito grande das escolas com relação ao espaço físico, escolas com 

ótimos espaços outras com espaços bem reduzidos. Então, quais são as alternativas 

para os tipos de atividades? Algumas escolas dependendo do nível de ensino 

permitem uma atividade de ação no turno inverso às aulas, outras não. Essas 

especificidades das escolas que vão direcionando o planejamento, dizer como 

aquela atividade vai se configurar dentro daquela instituição, isso é feito em nível da 

escola. Essas orientações precisam se ajustar as possibilidades das escolas, não só 

do espaço, mas também do nível de ensino. Encontramos algumas diferenças 

significativas em criatividade desenvolvidas nas diversas escolas, por isso que 

temos uma orientação comum. Temos atuação nos anos finais do ensino 

fundamental, mas também tem atuação no ensino médio, em turmas regulares, e da 

Educação de Jovens e Adultos. Portanto, tudo isso tem que ser levado em 

consideração no planejamento de cada escola, e isso tem feito com que diversas 

atividades tenham adquirido feições diferentes. O Torneio que é uma atividade que 

acontece em todas as escolas, não é o mesmo torneio em todas elas, vai depender 

muito de como é recebido pela escola e quais são as possibilidades daquela escola. 

Entendemos que essa diversidade traz muita riqueza para o subprojeto. O que 

temos estimulado é a experiência nas próprias escolas. Uma prática que fazemos 

nas reuniões são os depoimentos, as trocas de experiências entre os supervisores e 

os próprios bolsistas relatam as atividades que estão sendo desenvolvidas, no 

subprojeto ou na escola do subprojeto. Percebemos essas diferenças, e 

aprendemos com os outros. Tem atividade que começa ser desenvolvida por 

iniciativa de uma determinada escola, mas que é repassada para outras, que 

começam a fazer porque gostou da ideia, vê que se encaixa nas possibilidades 

daquela escola. Então esse aprendizado é importante, a troca de experiência é 

significativa dentro do projeto. Estamos sempre no contexto de querer aprender, 

acho que essa postura dos próprios coordenadores estimula os supervisores e os 

graduandos bolsistas.  

 

K: Vocês criam materiais com intuito de aplicar na escola? 

M: Sim não existe a obrigatoriedade, mas como lhe falei dependendo da 

necessidade da escola e dos interesses daquele grupo de bolsistas alguns materiais 

são produzidos.  
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K: Pode citar algum material que foi confeccionado? 

M: Existe um grande incentivo para elaboração de sequências didáticas. No entanto, 

muitas vezes não é a produção do material em si, mas utilização daquele material. 

Que utilização pode ser feita de um determinado material presente no laboratório de 

ensino de Matemática para estimular o estudo de um determinado conteúdo? Então, 

ele vai olhar aquele material com olhos em determinado conteúdo, que tipo de 

exploração ele pode fazer. Temos sequências didáticas interessantes com base em 

materiais que já são elaborados. Que recurso eu posso elaborar para trabalhar 

sequência? Que uso eu posso fazer da torre de Hanói para trabalhar função? Eles 

constroem sequências didáticas com base no material já estabelecido. Mas existe a 

confecção propriamente dita de um determinado material, alguns jogos são 

elaborados. Já tivemos experiências exitosas de jogos que foram produzidos e que 

foram, inclusive, doados para os laboratórios das escolas.  

 

K: Como os coordenadores organizam a elaboração dessas atividades? 

M: Em nível de coordenação nos reunimos e fazemos no planejamento geral, um 

esqueleto de como pretendemos que aconteçam as coisas no semestre. Mas vamos 

trabalhando por demanda, à medida que for surgindo uma determinada necessidade 

fazemos certos ajustes. Quando sentimos a necessidade de reconduzir uma 

determinada atividade que não está dando muito certo, a medida que vai 

acontecendo vamos ajustando esse planejamento, essas ações de replanejamento 

elas são pensadas ao longo do semestre.  

 

K: Como os supervisores e licenciandos se articulam entre si na elaboração dessas 

atividades? 

M: Nós temos os momentos de planejamento que são intercalados aos momentos 

de estudos e nesses momentos de planejamentos. A intenção é que eles aconteçam 

da seguinte forma, um encontro eles fazem o planejamento e no outro eles 

organizem os materiais e atividades que são necessárias para colocar em prática. A 

produção dos materiais deve ser realizada nos horários a cumprir na sala do PIBID e 

no laboratório de ensino de Matemática. Essa carga horária deve ser destinada não 

só a momentos de estudos, mas na elaboração desses materiais que serão 

utilizados nas atividades das escolas. Isso acontece eminentemente em grupo, 

priorizamos o trabalho coletivo, sabemos que algumas vezes, em atividades 
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pontuais, são destinadas a um ou a outro, mas tentamos priorizar a construção 

coletiva.  

 

K: Quais são as fontes que buscam para elaborar essas ações e atividades? 

M: Tentamos proporcionar aos bolsistas na medida da necessidade. Então, eles têm 

a ideia de fazer uma determinada atividade, desenvolver um projeto envolvendo tais 

áreas, e enquanto coordenadores, nós temos a função de proporcionar subsídios, 

leituras necessárias, a indicação de algumas referências que já existam na 

universidade, a disponibilização desse próprio material, o incentivo a pesquisa. 

Muitas vezes eles têm uma determinada ideia, mas não tem orientação de onde 

buscar, então essas orientações cabem ao coordenador de área junto com o 

supervisor. 

 

K: Como fazem o uso da internet para fazer essas pesquisas? 

M: Levantamento bibliográfico, a busca de possibilidades. Incentivamos a pesquisa 

em outros PIBIDs - o que outros PIBIDs estão fazendo? - o programa incentiva a 

divulgação dos materiais e dos produtos. Todos os subprojetos, de todas as áreas, 

de todas instituições disponibilizam os materiais que são produzido. Incentivamos a 

troca, a busca, a pesquisa – “Quais são os materiais que estão sendo produzidos em 

outros PIBIDs?” ou “Como podemos fazer uso disso?”. Existe a divulgação dos 

nossos produtos também, a divulgação no site é constante, nós temos o site do 

PIBID com página para todos os subprojetos e todas as ações que são 

desenvolvidas são divulgadas lá. Não só os materiais sistematizados que foram 

elaborados, mas sequências didáticas, os registros das atividades, são tudo 

disponibilizado. Isso é uma prática não só da UFRN, mas do PIBID como um todo. O 

programa foi concebido levando em consideração a troca, o intercâmbio entre as 

instituições. Mais um motivo de incentivarmos à participação dos nossos alunos nos 

eventos. Nós tivemos o evento nacional das licenciaturas, aqui em Natal, o 5º 

ENALIC; evento grandioso com a participação de programas do país inteiro de todas 

as áreas, e a troca acontecem também nessas instâncias não só internamente, mas 

elas acontecem também nessa sistemática de rede de colaboração, presente no 

PIBID como um todo. 

 

K: Posteriormente à aplicação de alguma atividade é feito algum tipo de avaliação? 
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M: Nós orientamos para cada atividade realizada, o grupo converse sobre a 

experiência vivenciada, isso é feito não só na reunião geral, mas nos momentos de 

estudo. Não é feita só esse tipo de avaliação, no final do semestre costuma-se fazer 

uma avaliação como um todo de quais são os ajustes necessários. Por conta dessas 

avaliações a gente percebe que algumas alterações são necessárias e vamos na 

medida do possível fazendo essas alterações. Os alunos vão solicitando novas 

ideias, ou então, a permissão pra fazer essas alterações, já que o PIBID não é essa 

coisa rígida. 

 

K: Existe alguma ação/atividade que tenham desenvolvido, mas que em sua opinião 

pudesse ter sido melhorada com vista a um melhor aproveitamento dos bolsistas? 

M: Na verdade não apontaria uma atividade que fosse refeita, eu apontaria uma 

perspectiva que poderia ser mais agregada que é a questão das atividades 

interdisciplinares. Na minha avaliação não estamos conseguindo, efetivamente, essa 

interdisciplinaridade entre os projetos, precisamos pensar um pouco mais sobre isso. 

Temos algumas atividades modestas, umas iniciativas de atividades 

interdisciplinares, na minha visão isso precisa ser consolidado. Como podemos 

proporcionar ações interdisciplinares na escola? Nós temos algumas experiências 

que se aventuram pela interdisciplinaridade. O próprio Torneio reflete isso, mas 

precisamos dar um foco melhor a essa questão da interdisciplinaridade. É uma 

proposta do programa de iniciação a docência, proporcionar atividades inovadoras, 

mas principalmente atividades interdisciplinares. Acho que precisamos ter um 

cuidado maior com relação a isso. 

 

K: Gostaria de comentar, algo que não foi abordado, referente ao PIBID como 

espaço de formação inicial e continuada de professores? 

M: O destaque que faço é a dinâmica como está acontecendo essa formação, não é 

uma formação pontual é uma formação que não tem começo, meio e fim. É uma 

formação que acontece continuamente. E essa aprendizagem coletiva é o que 

destaco de mais interessante que acontece nessa experiência de formação, são 

licenciandos trabalhando em conjunto com os supervisores, construindo junto, 

trocando informações. Os coordenadores também se inserindo nesse contexto de 

aprendizagem, não são pontualmente ações de formação inicial, nem pontualmente 

de formação continuada; são ações que transitam pela formação inicial e pela 
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formação continuada. Esse a meu ver é o diferencial do programa de bolsa de 

iniciação a docência, é propiciar esse aprendizado em conjunto, não são professores 

experientes em ação que estão vivenciando uma formação continuada e 

licenciandos vivenciando uma formação inicial isolada, isso acontecendo 

paralelamente em conjunto, brotando daquele grupo à medida que a troca de 

experiência possibilita esse aprendizado conjunto. 

 

5.3  LICEU LUIS DE CARVALHO21 

 

Klêffiton: Primeiro, gostaria que você se identificasse: dizendo nome, idade (se 

quiser) e comentasse brevemente sobre sua trajetória acadêmica e profissional. 

Liceu: Meu nome é Liceu Luís de Carvalho, mais conhecido como professor Liceu.  

Iniciei meus estudos desde a educação infantil no interior, em Taipu/RN, naquela 

época existia o ginasial, fui fazer o ginásio em Ceará-Mirim/RN, fiz o exame de 

admissão ao ginásio em 1969. Estudei em Ceará-Mirim até a sétima série, hoje 

oitavo ano, na realidade a penúltima série do ginasial. Vim concluir aqui o primeiro 

grau em Natal, depois fui estudar na Escola Técnica Federal - ETFERN, hoje IFRN, 

onde conclui o curso Técnico de Estradas. Fiz o vestibular para Engenharia Civil, 

naquela época tinha segunda opção, fui selecionado para curso de Física, a minha 

segunda opção. Não deu para fazer o curso porque fui para o serviço militar, o que 

prejudicou os meus estudos na Universidade. Fiz vestibular novamente dessa vez 

pra o curso de Engenharia Mecânica, por influência de meu pai que sempre teve um 

papel muito importante no incentivo aos meus estudos. Depois de dois anos e meio 

do curso de eu descobri que na realidade eu gostava era de ser professor, aí eu fiz 

reopção pra Matemática. Fiz o curso de Matemática, conclui em 1982. Fiz na 

sequência reingresso (na época poderia fazer) pra o curso de Pedagogia porque me 

identifiquei com as disciplinas de Educação e também conclui Pedagogia. Então, 

minha trajetória acadêmica é essa. Profissionalmente, ainda no curso de 

Matemática, no último semestre fui chamado para trabalhar na Caixa Econômica 

Federal, visto que havia feito concurso para trabalhar naquela instituição. Então, ao 

mesmo tempo em que era professor a noite na escola privada, naquela época, 

                                                             
21

 Entrevista com supervisor do PIBID de Matemática da UFRN/Natal realizada no dia 18 de Junho de 
2015 na Secretária de Educação à Distância da UFRN/Natal.  Cópia da carta de cessão encontra-se 
no Apêndice deste trabalho. 
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trabalhava na Caixa durante o dia. Consegui essa proeza o tempo todo. Aposentei-

me recentemente em 2012 da Caixa e agora dedicado integralmente à educação, 

embora desde adolescente, mesmo na Escola Técnica Federal, eu dava aulas 

particulares. Então já existia uma tendência grande para me apaixonar pela 

educação e ser professor. 

 

K: Porque escolheu ser professor de Matemática? 

L: Primeiro eu tive a sorte de ter brilhantes professores de Matemática. Estimulavam-

me, davam boas aulas, tinham uma boa interação com o aluno, conquistavam os 

alunos pra prestar atenção, zelavam pela disciplina, enfim, instigavam para que a 

gente gostasse da disciplina, isso é um fato. Embora eu tivesse excelentes 

professores de Português, fiquei em um dilema se eu escolhia Letras ou Matemática. 

Ocorre que pensando na influência do meu pai, que tinha um grande projeto, 

sonhava que eu fizesse engenharia e por isso que eu comecei pelo curso de 

engenharia. Achei que a maneira de compatibilizar um pouco do meu gostar e ao 

mesmo tempo com o sonho do meu pai, eu fui pra Matemática, pois estaria com um 

pé em exatas, ou seja, próximo da engenharia e ao mesmo tempo compatibiliza com 

um querer meu. Então, foi mais ou menos por aí a decisão.  

 

K: Há quanto tempo leciona? E há quanto tempo está na escola em que é supervisor 

do PIBID?  

L: Se fizermos a conta, como hoje estou com 57 anos, por volta dos 17 anos já 

estava ensinando de modo informal, digamos daria 40 anos, mas formalmente dá 

em torno de 35 anos. Como supervisor do PIBID, um fato curioso, é que antes do 

PIBID ir para escola, eu fui atrás do PIBID. Tive informação de outros colegas que 

existia o programa e aquilo me estimulou a conhecer e querer levar para escola. Na 

realidade foi uma busca minha, e coincidentemente, a professora Mércia que é uma 

das coordenadoras do PIBID me covidou. Ela participou da banca do meu mestrado, 

então já tínhamos um nível de conhecimento do ponto de vista profissional e isso 

facilitou o processo de seleção para a supervisão do PIBID, uma vez que ele não 

existia na escola, passando a existir a partir de 2014.  

 

K: Já participou de algum tipo de curso de formação continuada? Se sim, qual(is)? 
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L: Sim, primeiro porque a própria rede municipal de ensino sempre disponibiliza 

semestralmente curso de aperfeiçoamento direcionado para área específica. Assim 

como, também de forma geral, todo início de ano (no início das aulas) em torno de 

três a quatro dias se discute a respeito de todo processo de formação, processo de 

ensino e aprendizagem. Todos esses elementos que permeiam a nossa missão de 

educador. Além dessa formação proposta pela própria rede, existe também um 

interesse pessoal de formação, por exemplo, quando eu procurei o mestrado (que 

concluí em 2012) foi porque estava procurando na realidade uma formação 

continuada. Quando participamos de encontros, seminários e congressos, não 

deixam de serem elementos da formação continuada. Quando procuramos curso de 

atualização na própria internet na nossa área também o é. Participo do PAPMEM22 

independente de estar no PIBID, que é uma exigência deste programa participar 

semestralmente, antes do PIBID eu já participava do PAPMEM. Tem também a 

Semana de Matemática da UFRN, enfim, onde tem qualquer evento na direção do 

aprimoramento profissional eu estou participando sempre que possível. 

 

K: Como você percebe que essas ações/atividades que são realizadas no PIBID 

estão relacionadas com a formação dos professores? 

L: Quando eu tomei conhecimento do programa e fui buscar sobre o programa, é 

porque eu já tinha essa visão que o programa tanto ajudava o professor supervisor a 

se atualizar, a estudar, formar-se continuamente enquanto eu estaria contribuindo 

para formação dos bolsistas. Por isso que eu digo que seria uma via de mão dupla. 

Então, nesse sentido o PBID faz isso, acho que a essência dele é a formação inicial 

e continuada, em que você tem o bolsista que está se preparando para ser professor 

e o professor já titulado numa disciplina na escola, num processo de formação 

simultâneo. 

 

K: O que compreende sobre formação de professores? 

L: Essa é uma questão muito ampla, porque a formação de professor do meu ponto 

de vista ela passa necessariamente pela questão institucionalizada, ou seja, uma 

universidade, uma faculdade. Uma formação de professores ao mesmo tempo 

                                                             
22

 O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio visa oferecer 
uma capacitação gratuita que abordam tópicos selecionados das três séries do Ensino Médio e 
alguns tópicos do Ensino Fundamental. 
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também passa pela própria consciência do profissional de que por mais que uma 

instituição se esmere no seu fazer na formação dos seus alunos ela não vai dar 

conta da totalidade dessa formação. Temos que ter consciência que o saber em sua 

totalidade é inatingível, porque o homem na proporção em que ele vai vivendo e 

agindo no dia a dia seja de uma forma mais ampla da vida ou uma questão 

profissional específica ele nunca vai estar completamente pronto, tudo é muito 

dinâmico, tudo está em um processo contínuo de movimento, é a história da 

dialética. O que hoje pode ser vista como uma verdade amanhã isso já não o é. Por 

isso eu digo que a formação ela nunca para e nunca estaremos pronto. Hoje você 

poderia perguntar: tu tens 57 anos, em torno de 35 anos de atuação profissional, 

você se sente pronto? Eu diria que não, ainda não me sinto um professor 

excepcional, completo, isso não existe. Exatamente porque existem sempre 

inovações, a sociedade evolui, modifica em todos seus aspectos, e vai incorporando 

novos saberes. Antes não tínhamos, por exemplo, a tecnologia que se tem hoje, e 

precisamos romper com o medo de se apoderar dessa tecnologia e fazer com que 

ela faça parte do nosso fazer pedagógico em sala de aula. O colega que não 

percebe essa perspectiva, ele fica ultrapassado e surge dificuldade, inclusive, na 

relação professor-aluno porque o aluno está vendo numa perspectiva e ele está 

vendo em outra direção.  

 

K: Diante as suas vivências no PIBID, qual o objetivo desse Programa? 

L: O programa tem como objetivo aperfeiçoar o ensino, melhorar o rendimento da 

educação básica, potencializar cada vez mais a formação dos professores na 

direção de repercutir na aprendizagem do aluno. De modo que tenhamos um 

resultado do processo educacional de qualidade, a espera pela sociedade, porque 

nós sabemos que a educação básica, ainda hoje no Brasil, quando vai medir os 

índices de aproveitamento ficam distantes do ideal, deixa a desejar. O PIBID veio 

nessa direção, na hora em que eu melhoro a formação inicial e continuada estou 

diretamente contribuindo para que a educação no Brasil também melhore. No nosso 

caso específico da Matemática ela possa melhor substancialmente a partir do 

melhoramento da formação do professor. 

 

K: Você pode relacionar esses objetivos com a formação dos licenciandos? 
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L: Uma instituição por melhor que seja não consegue dar conta de uma formação 

completa, porque depende do sujeito, da motivação do indivíduo, mesmo assim ela 

deve fazer o melhor possível. O Programa é vinculado ao Ministério da Educação, 

gerenciado pela Capes e as universidades, no caso da nossa, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Se ela abraça esse programa é evidente que é porque ela 

fazia naquela época e deve continuar fazendo uma análise que faltava algo 

substancioso para dar uma melhor qualificação aos cursos de licenciatura. Por 

exemplo, eu sou da época que não existia PIBID, fui formado em 1982, naquela 

época não existia esse programa, existia apenas o estágio, percebo que existia uma 

lacuna no curso. Eu sei de exemplos de pessoas que foram laureadas no curso de 

licenciatura e passaram por um estágio que não deu condições dela realmente sentir 

o que era o “chão da escola pública”, na periferia... Passou no concurso em primeiro 

lugar, na primeira semana caiu por terra todo sonho dela de ser educadora, porque a 

realidade da universidade estava muito distante daquela que é a escola pública, 

sobre tudo numa periferia nos bairros dessa cidade. Então, a professora entrou em 

pânico e mesmo tendo sido aprovada nos primeiros lugares daquele concurso ela 

pediu demissão e não quis saber mais da área de educação. O PIBID pra mim, pra o 

licenciando, vem exatamente preencher essa lacuna. Você está desde os primeiros 

momentos que entra na universidade, optando pela licenciatura, na escola para 

sentir a realidade. O PIBID tem além de outros elementos importantes o papel de 

fazer com que o aluno, além de melhor preparado, conheça a realidade que ele de 

fato vai enfrentar assim que concluir a licenciatura. 

 

K: E para formação continuada, o PIBID contribui?  

L: A formação continuada sim, você veja que além dessa exigência formal, 

institucional no nosso caso específico da Matemática, participarmos do PAPMEM 

que é um aperfeiçoamento de professor de Matemática do ensino médio semestral, 

nós temos ainda semanalmente reuniões onde temos estudos de textos sobre as 

tendências atuais do ensino da Matemática, apresentação de oficinas, palestras, etc. 

Tudo isso como parte da nossa formação continuada. É um programa que de fato 

está preocupado não apenas no discurso, no papel, mas a essência dele é 

exatamente a formação continuada no caso dos supervisores e concomitantemente 

passa a ser formação inicial para os alunos da graduação. 
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K: Por que estas ações/atividades estão relacionadas com a proposta de formação 

continuada de professores? 

L: Temos uma oficina de tangram, de medida de comprimentos, de medida de 

superfície ou de medida de volume. Naquele momento faz com que a gente repense 

o modo, a metodologia que ensinamos e como trabalharmos com os novos enfoques 

sobre o conteúdo. Faz refletirmos, porque uma coisa é você pegar o que está no 

livro e colocar tal qual para o aluno, outra coisa é você refletir sobre aquilo que é por 

meio de uma oficina, faz você repensar até determinados conceitos, determinadas 

definições. A oficina é uma das metodologias que a gente vivencia no PIBID entre 

outros, como jogos, discussões sobre a Etnomatemática e a História da Matemática. 

Todas essas questões quando tratadas, são abordadas tanto do ponto de vista 

teórico quanto do ponto de vista prático. É nesse sentido que a atividade contribui 

sim em sua essência para formação continuada e para formação inicial. 

 

K: Você comentou sobre as oficinas, pode citar outra ação/atividade? 

L: Jogos, por exemplo, o professor Fernando Guedes Cury que é um dos nossos 

coordenadores do PIBID, ele trabalha muito com essa questão dos jogos até porque 

ele é um dos responsáveis pelo Laboratório de Ensino de Matemática. Outra 

metodologia que pode ser utilizada e que também contribui para formação inicial e 

continuada é a História da Matemática. Meu próprio trabalho de mestrado, que eu já 

tive a oportunidade de apresentar no PIBID e naquela oportunidade por meio da 

História da Matemática; conceitos, definições e elementos importantes do conteúdo 

matemático contribuiu mais uma vez para formação inicial e continuada.  

 

K: Como é feito o estudo nas propostas de oficinas?  

L: As duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, quando você leva uma oficina, leva um 

jogo, você tanto teoriza primeiro para dar sustentação aquela atividade e em seguida 

desenvolve a atividade. Por exemplo, agora recentemente (no mês de maio o 

professor Fernando levou para um dos encontros do PIBID) toda uma teorização a 

respeito dos jogos e em seguida nós, supervisores e bolsistas, vivenciamos o jogo 

logo em seguida.  

 

K: Como você contribui na formação dos futuros professores? 
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L: Quando nos encontros nas reuniões do nosso grupo, discutindo sobre uma oficina 

ou um jogo, ou até mesmo, a respeito da nossa prática como docente. Talvez pela 

idade, os bolsistas que estão na faixa de 19 e 22 anos (a média é essa da grande 

maioria), sempre lhes observo como parceiros de trabalho que posso externar minha 

experiência de modo a contribuir com a formação deles. Desde coisas bem 

pequenas que parecem ser insignificantes, do meu ponto de vista, contribuiu para 

formação deles. Por exemplo, tivemos uma palestra com uma fonoaudióloga 

exatamente mostrando a preocupação com os profissionais da educação, professor 

especificamente da sala de aula, com desgaste muito grande da voz e quais os 

cuidados da saúde da voz. Embora tivesse tido outras oportunidades de vivenciar 

essas palestras e ter feito tratamento pela necessidade que me ocorreu, eu poderia 

ficar calado, ainda assim eu procurava questionar a palestrante, não tão preocupado 

como sendo uma dúvida minha, mas porque eu achava que iria contribuir com os 

colegas. Esse é um exemplo dentre outras situações, eu tenho essa preocupação. 

Principalmente quando estou na escola e na sala de aula, tenho muita preocupação 

do meu fazer porque estou vendo que estou sendo “espelho”; não é que eu tenha 

que ser impecável, mas eu tento ao máximo me esmerar no meu fazer, porque vai 

ser uma referência para eles que estão na iniciação à docência. 

 

K: Quais ações/atividades são propostas pelo PIBID de Matemática com sua 

participação direta e em conexão com a formação dos futuros professores?  

L: Nós temos planejamentos que são coordenados por nós como supervisores. Na 

prática o PIBID funciona assim, uma quarta feira das 8hs45min às 11hs tem reunião 

geral que trata desde assuntos administrativos, “pequenos puxões de orelha” nos 

supervisores ou mesmo nos bolsistas quando há necessidade, é normal para as 

coisas funcionarem, têm essas orientações, palestras, discussões a respeito das 

tendências atuais no ensino da Matemática e oficinas, então, um das quartas feiras é 

dedicado a isso, outra é dedicada ao planejamento. Essa primeira quarta-feira é 

geral, estão todos bolsistas, supervisores e coordenadores. Quando é a quarta-feira 

seguinte à responsabilidade é nossa, dos supervisores. Nessa quarta-feira eu tenho 

que estar trazendo o nosso planejamento, o que nós vamos executar na escola. 

Basicamente passam por quatro tipos básicos de atividade, eles desenvolvem 

atividade de iniciação à docência que oriento fazer o plano e preparar a aula, uma 

atividade de apoio à docência que neste caso eles vão para sala para me observar, 
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a atividade de contra turno no caso da nossa escola com o projeto PRÓ-IF, porque 

são alunos carentes, não tem condições de pagar cursinho, então os alunos do 9º 

ano e do quarto nível de educação de jovens e adultos têm a encontro das 17hs às 

18hs40min semanalmente com os bolsistas da nossa escola. 

 

K: Você as coordena? 

L: Sim coordeno. Nós organizamos as provas passadas, é todo um projeto 

preparado para isso. E ainda tem uma quarta atividade que chamamos de atividade 

de intervalo; são jogos, recreação, brincadeiras a respeito de desafios matemáticos 

que também são executados na nossa escola. Em todas elas estou envolvido 

diretamente contribuindo para que elas se efetivem, discutindo o que fazer, por que 

fazer, como fazer.  

 

K: Como fazem para elaborar essas atividades? 

L: Nada surge do nada. É obvio que nos cursos de formação são apontadas 

sugestões do que fazer do conteúdo x, y e z. Por exemplo, vamos bem 

pragmaticamente, digamos que a gente vai ensinar medidas (medidas de 

comprimento, superfície, volume), já existem materiais produzidos a respeito disso, 

você pode hoje pesquisar pela internet, você pode ir ao LEM, tem o site do 

laboratório de ensino de Matemática da UFRN e de outras universidades, já teve 

momentos de no próprio PIBID a gente discutir a respeito disso, enfim, existem 

livros. Então o que a gente faz: se reúne no planejamento e conversamos sobre qual 

oficina podemos usar, se a professora Mércia já tiver uma oficina desenvolvida do 

ponto de vista teórico e da metodologia de como aplicar sobre medidas, solicitamos 

à professora o material escrito por ela e fazemos uso, estudamos e fazemos as 

adequações pra turma. Também podemos lançar mão dos recursos do próprio LEM, 

por exemplo: se é sobre Tangram tem no LEM. É esse percurso que seguimos a 

partir do conteúdo os alunos vão desenvolver uma atividade de iniciação a docência, 

idealizando as atividades adequadas para aquela turma. No caso de equações a 

gente normalmente usa História da Matemática porque como foi um objeto do meu 

estudo no mestrado tenho bastante material e conhecimento a respeito disso. 

 

K: Pode citar outra atividade? 
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L: Como, por exemplo, a de jogos que eu chamei de atividade de intervalo. No 

planejamento escolhemos quais jogos usar se dos que vivenciamos PIBID ou vamos 

pesquisar outros que se adequaria melhor. É o mesmo processo, que jogos a gente 

dispõe, ele está disponível ou a gente vai criar e montar. Quando é atividade para o 

IF, desenvolvemos a partir das provas do IFRN aplicadas em anos anteriores, o foco 

é pegar as provas do IF e desenvolver, dar um tempo pra eles mesmos tentarem 

resolver, vamos lá tirando dúvidas e depois a gente vai resolver no quadro tirando as 

dúvidas para todos entenderem a questão. Eles podem trazer dúvidas, não tem 

problema, mas trabalhar as provas que já foram aplicadas vai enriquecendo o grau 

de informações. Às vezes uma questão envolve vários conteúdos para resolvê-la, os 

bolsistas param e explicam a respeito daqueles conteúdos. 

 

K: Vocês têm o hábito de participarem de eventos. Como isso acontece?  

L: Alguns pelo programa outros pela Universidade, como a CIENTEC23, a Semana 

de Matemática ou eventos foras como agora vai ter o EREM - Encontro Regional de 

Educação Matemática. São, não só incentivadas, mas exigidos (usando uma palavra 

mais forte) para que de fato o aluno em formação e nós supervisores em formação 

continuada, participem. 

 

K: Por que participar desses eventos estará contribuindo para formação do 

professor? 

L: Nesses eventos de nossa área, pegando como exemplo local, regional, o EREM, 

assim como, o Seminário Nacional de História da Matemática e o Encontro Regional 

de Estudos e Pesquisas em História da Educação Matemática, do nosso grupo de 

estudos e pesquisas em História da Educação Matemática. Esses eventos além de 

tratarem de questões mais específicas daquela tendência abrem oportunidades para 

outras tendências de ensino, com apresentação de trabalhos em comunicações 

orais ou relato de experiência. Que contribuem para formação inicial e continuada. 

Todos nós agora, os que atuam na nossa escola, estamos com cada dupla de 

bolsistas preparando um trabalho para apresentar no EREM (Encontro Regional de 

Educação Matemática) como relato de experiência do que foi feito na sala de aula. É 

óbvio que, tanto do ponto de vista teórico como da prática, para apresentar como é 
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 Feira de Ciência e Tecnologia organizada anualmente pela UFRN. 
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que se deu aquela experiência, contido de elementos da Matemática, mas também a 

metodologia aplicada. Os resultados de aprendizagem a que se chegou, se é 

possível continuar da mesma forma ou se podemos melhorar, isso para mim é 

primoroso. A capacidade do graduando, ainda na própria formação inicial, já está 

conseguindo refletir sobre sua própria prática. Um desafio colocado para todos nós 

como professores, poder ao mesmo tempo em que está lecionando, se distanciar e 

olhar pra você mesmo no sentido de fazer uma autocrítica, uma avaliação, refletindo 

sobre como fazer melhor. Então, eu tenho que ir atrás de como eu posso fazer isso 

melhor e esses eventos são oportunidades pra que a gente possa refletir sobre 

nossa própria prática e melhorá-la, aperfeiçoá-la. 

 

K: Então, esses eventos também funcionam como uma “fonte de pesquisa” para 

atividades levadas para sala de aula? 

L: Conversamos um pouco com a professora Mércia, que é a coordenadora do 

nosso grupo, ela trouxe alguns livros que serviram como embasamento teórico para 

elaboração desse texto. Para refletir sobre aquela prática, todos nós lemos esse 

material, com base nessa leitura e com base na nossa prática nós montamos esse 

texto. Começa com eles montando o texto, me passam para verificar se está de 

acordo com o que pensamos juntos e se posso melhorar alguma coisa, em seguida, 

com meu olhar certamente limitado entregamos à professora Mércia que por sua vez 

tem mais experiência, e fecha com a professora Mércia. Há uma hierarquia de 

acordo com a experiência, o da iniciação tem a experiência deles sendo enriquecida, 

vem pra mim que tem um pouquinho mais do que eles, e, por fim, a professora 

Mércia que tem um pouquinho mais do que todos nós. Experiência de sala de aula e 

do ponto de vista da discussão teórica, do aprofundamento teórico. 

 

K: Posteriormente as aplicações das ações/atividades, realiza-se alguma avaliação? 

L: Essas reuniões de planejamento é um momento de avaliar o que nós fizemos e se 

está tendo resultado, onde pode ser melhorado. Numa das reuniões dedicamos em 

torno de 60 minutos para avaliar se de fato está tendo o resultado esperado por 

parte dos alunos, verificamos e confirmamos. É uma reflexão pertinente pra ser feita, 

inclusive a proposta é que a gente faça e divulgue de forma ampla, porque há uma 

empolgação no sentido de querer colocar em sala de aula as novas tecnologias, as 

novas tendências de ensino da Matemática. Tudo isso eu julgo extremamente válido 
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e pertinente, mas ao mesmo tempo em que fazemos isso, tem que ser feito com 

espírito de investigação, de autocrítica, de crítica, no sentido de aperfeiçoar cada vez 

mais. E de não ser arrogante, não é esta a postura correta, inclusive eu sempre digo 

que em muitos momentos uma aula expositiva dialogada, com os alunos de forma 

disciplinada, ganhando essa plateia para participarem da aula, você percebe que há 

uma aprendizagem significativa também. Temos que saber dosar isto muito bem, 

porque muitas vezes você pode se empolgar em excesso. Por exemplo, um jogo 

trata sobre certo conteúdo, no entanto, muitas vezes, o olhar do aluno é o jogo pelo 

jogo e a sistematização da aprendizagem não se torna possível no jogo. Por isso 

que muitas vezes temos extraído do jogo e levado direto ao momento de 

sistematização. É preciso refletir no grupo sobre isso. Empolgamos-nos com uma 

oficina que fizemos sobre poliedros, tinha sido excelente, eles participaram. No 

entanto, no dia seguinte que eu coloquei um exercício a respeito da própria oficina 

eles tinham ficado com muitas dúvidas. Refleti, dizendo que a oficina é importante, 

ela desencadeia aprendizagem, mas temos que ser persistentes, porque a 

aprendizagem é um processo, muitas vezes, é doloroso, não é fácil. É como dizia 

Paulo Freire: “é preciso se aproximar várias vezes do objeto do conhecimento”. O 

professor imagina que deu uma aula brilhante a respeito de polinômio e, no 

momento seguinte, o aluno já consegue resolver questões. As coisas não são assim. 

Pode até ser que um ou outro consiga imediatamente fazer essa transposição que o 

professor colocou, mas a grande maioria precisa se aproximar outras vezes, é 

preciso rever outras vezes. Porém, muitas vezes, não temos essa paciência na 

docência, de perceber que isso é um traço inerente ao ser humano normal. Ele 

realmente não deu para apreender numa aula só, por isso tem necessidade da 

oficina, da sistematização, do exercício. Isso tudo é necessário. 

 

K: O que você traz pra si nesses momentos dessa reflexão? 

L: Eu trago para mim mais responsabilidade ainda. Porque já me julgo um sujeito 

responsável, mas a reflexão não teria sentido se fosse uma mera reflexão. Eu penso 

que a reflexão é para a ação, então quando eu reflito sobre a oficina, atividade, a 

aula, se o resultado dos alunos numa avaliação não foi como o esperado, vejo o que 

eu posso fazer a partir disso. Refletir sobre a prática faz sentido se é uma reflexão 

que vai te levar a uma ação, e evidentemente uma ação transformadora daquilo que 

você fez, então se eu fiz essa oficina e eu parei nesse patamar julgando que estava 
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excelente e ela me dá um resultado mostrando o contrário, eu tenho que rever. Por 

exemplo, quando eu fiz a atividade no dia seguinte com os alunos a respeito da 

identificação de elementos, dos conceitos dos poliedros e eles não me apresentaram 

resultados satisfatórios, eu fui fazer exatamente uma recapitulação da oficina. Mas 

isso não é um motivo para o professor se chatear, pelo contrário, a reflexão deve 

levar, então, a buscar teóricos que explicam você ter vivido uma atividade de oficina, 

de interação com material manipulativo e teorizado a respeito daquele conceito, 

mesmo assim, não foi internalizado. Além disso, nos leva questionar onde está à 

falha? Se foi minha, do aluno, da metodologia ou do objeto do conhecimento. Enfim, 

com essa reflexão ao invés de você deixar como dado o conteúdo, faz você voltar e 

corrigir essa questão. É óbvio que cada sujeito tem a sua singularidade. Supondo 

que para cada dez alunos, três não tenham conseguido internalizar praticamente 

nada do conteúdo, quatro conseguiram bem e os outros três medianos, você vai 

fazer uma retomada aproveitando a potencialidade dos quatros que estavam num 

nível desejável e eles mesmos já serão uma espécie de monitores pra ajudar no 

processo de aprendizagem daqueles outros. São essas habilidades, na qualidade de 

docente, que devemos adquirir; e você só adquire isso a partir daquela reflexão que 

você fez. Como que eu posso lançar mão? Pode ser que a minha linguagem não 

tenha sido suficiente para atingir a maturidade daqueles três alunos que ficaram sem 

aprender, pode ser que a linguagem do próprio colega o ajude. Então, esses são 

elementos que na prática docente tem é para ser refletido, fazer uso e poder 

alcançar resultados melhores; pode ser que não alcance, mas são caminhos que 

devemos perseguir no sentido de poder realmente alcançar nossos objetivos. 

 

K: Além dessas reflexões pessoais e estimuladas pelo próprio PIBID de Matemática, 

como o PIBID de Matemática tem influenciado no cotidiano profissional? 

L: Não resta dúvida, diante de tudo isso que já expus, fica explícito o papel 

importante e fundamental do PIBID hoje na minha prática docente. Mesmo antes do 

PIBID eu já tinha essa postura de responsabilidade, de reflexão sobre minha prática, 

de procurar formação continuada, tudo isso. Mas, o PIBID como programa, tem 

metas a alcançar, tem objetivos bem definidos e isso nos leva ao compromisso de 

querer de fato alcançá-los, de procurar ser o melhor possível, correspondendo às 

expectativas que o programa coloca. Então se já era um profissional responsável, já 

atuava e agora agrega a essa sua prática a adesão a um programa que também é 
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preocupado com a formação continuada, com metas a atingir; é óbvio que ele vem 

corroborar ainda mais. Eu tenho uma identidade muito grande com o PIBID, eu sou 

um entusiasta do programa, defendo onde quer que seja, acho que ele é um 

programa que veio pra ficar independente de governo. É um programa que é para 

pensar além do governo “x” e “y”, é um programa institucionalizado que deve ser 

visto como um programa de Estado, do Estado Brasileiro, não de governo “x”, “y” ou 

“z” por tudo que ele é, por tudo que ele representa, dos objetivos que ele se propõe. 

É dessa forma que eu vejo. 

 

K: Você pode exemplificar com alguma situação na sala de aula que participar do 

PIBID tenha influenciado agir daquela forma?    

L: Durante nossa conversa cheguei a pontuar isso de certa forma, mas irei objetivar 

agora, colocando, por exemplo, a oficina que foi desenvolvida com os poliedros. Os 

alunos interagem entre si, manipulam e ao mesmo tempo observam o conceito. 

Quando ele constrói o esqueleto de um poliedro a partir do uso de palitos e jujuba, 

ele identifica fica que naquela ponta fica o vértice. Qual é o conceito de face, qual é 

o conceito de vértice, qual é o conceito de arestas. A aula fluí com certo 

envolvimento, animação, motivação do aluno manipulando aquele material e ao 

mesmo tempo vendo o nome a definição. Mas você ao mesmo tempo falava que “no 

dia seguinte, no exercício tinham alguns que não demonstravam desenvoltura com o 

conteúdo visto na oficina”, mas como dizia Paulo Freire “é preciso várias 

aproximações do objeto do conhecimento um aluno”. Nunca ouviram falar as 

palavras aresta, ângulo, reta, semirreta, e mesmo numa oficina dizendo e 

identificando esses termos os alunos não terão isso bem organizado na mente, óbvio 

que não. Nós estamos numa caminhada de anos, vendo esses termos, isso faz parte 

do nosso cotidiano, mas não faz parte do cotidiano do aluno. Então eu tenho que ter 

essa capacidade de refletir e pensar: “opa! Eu estou querendo que o aluno naquela 

aula de 50 minutos saia no nível que eu, que tenho anos de estrada falando do 

mesmo assunto, do mesmo tema, na mesma linguagem?”. Foi quando eu tive que 

retomar e lembrar a oficina, aquilo que a gente botava a jujuba: “chama-se de 

vértice”...  

 

K: Poderia comentar sobre o desempenho dos bolsistas que acompanha? 
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L: Quando me perguntam a respeito disso, você não é a primeira pessoa, sobretudo 

os coordenadores (e em específico, a nossa coordenadora, Mércia), eu sempre 

tenho os elogiado imensamente e porque eles são dignos desse elogio. Eu digo até 

que tive a sorte de ter uma equipe maravilhosa, estudiosa, harmônica, cooperativa. 

Se um surge com um problema, que é natural na vida da gente, de repente uma 

doença ou algo assim que naquele momento estava tudo preparado para ele ir 

desenvolver uma atividade, outro corre e o substitui. Existe um espírito de equipe e a 

gente se ajuda muito. Eu sou muito feliz com os alunos, já estou começando a sentir 

saudades porque vamos perder dois que vão concluir o curso agora, bom pra eles, 

mas esse laço de afetividade que existe entre nós por estarmos trabalhando juntos e 

de repente eles vão “criar asas”. Mas que bom, devem está levando algo da gente e 

a gente ficando com algo deles pra continuarmos nossa jornada. Então, são alunos 

que só temos a elogiar, certamente eles serão excelentes profissionais, eu creio. 

 

K: Você poderia comentar algo que não foi exposto anteriormente, sobre o PIBID 

como espaço de formação inicial e continuada dos professores? 

L: Podemos fazer aqui, talvez um simples resumo porque durante toda essa nossa 

fala sempre enfatizei nessa direção de perceber o PIBID é um programa do 

Ministério da Educação e Cultura, gerenciado pela CAPES, com objetivos definidos 

para melhorar a educação básica. Para melhorar a qualidade da educação básica é 

obvio que implica diretamente na melhoria da formação inicial e continuada do 

professor de Matemática, no caso específico do nosso subprojeto que de 

Matemática. E todas as ações dele apontam sempre nesse sentido, todo o fazer, o 

direcionamento dele, essas reuniões semanais, da formação, da administração, da 

discussão a respeito do que nós estamos fazendo, seja na elaboração, na discussão 

de planejamento do que vai ser feito na escola, seja nas atividades de culminância 

como o dia da Matemática, seja no chamado torneio. Todos esses são espaços 

privilegiados da formação inicial e continuados. Até para os próprios colegas 

coordenadores por mais experientes que sejam. Mesmo como professores da 

própria universidade, é óbvio que a aprendizagem acontece: quem ensina aprende e 

quem aprende ensina. Nas oficinas que eles vivenciam também conosco há todo um 

ambiente propício a aprendizagem múltiplas, nesse sentido eu acho que é assim que 

eu vejo o PIBID, é por isso que eu sou tão empolgado com ele. 
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K: Para finalizar, qual a relação que o PIBID de Matemática tem com o Laboratório 

de Ensino de Matemática?  

L: O laboratório ele é muito forte na questão de disponibilizar materiais manipulativos 

e a relação desse material com os conteúdos matemáticos e sendo uma das 

tendências do ensino de Matemática. Isso estabelece uma relação estreita, inclusive 

eu tive o privilégio de ter como responsável pelo LEM Fernando Cury que ao mesmo 

tempo é coordenador do PIBID. Mas, independentemente de ser o professor 

Fernando, o fato é que a existência do LEM, eu diria que há uma relação muito 

direta com o próprio PIBID porque o mesmo discute, estuda, analisa e aplica 

elementos das novas tendências do ensino da Matemática e o LEM está incluído 

dentro desse leque de opções e de trabalho.  

 

5.4  JOSÉ DAMIÃO SOUSA DE OLIVEIRA24 

 

Klêffiton: Primeiro, gostaria que você se identificasse; dizendo nome, idade (se 

quiser) e comentasse brevemente sobre sua trajetória acadêmica e profissional. 

Damião: Meu nome é José Damião Sousa de Oliveira, tenho 26 anos de idade e na 

minha trajetória acadêmica, iniciei o curso de Matemática em 2008 aqui na UFRN 

concluindo em 2011.2 e em 2012 reingressei no curso de bacharelado. Em 2012.2 

iniciei o curso de pós-graduação no Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, o qual conclui em 2014.2 obtendo o grau de mestre 

em Ensino de Ciências e Matemática. Profissionalmente, iniciei a carreira em 

atividade, em cursinhos. As primeiras aulas eram mais aulas de reforço e em cursos 

preparatórios, trabalhando nesse sistema no período da graduação. Em 2012.2, 

mesmo período que iniciei a pós-graduação, também passei a atuar na rede de 

ensino do Estado do Rio Grande do Norte como professor efetivo dos níveis 

Fundamental e Médio. 

 

K: Porque escolheu ser professor de Matemática? 

D: Porque gosto de Matemática. O principal motivo por gostar de Matemática eu não 

consigo lhe explicar de onde veio. Mas foi uma coisa que fui construindo 

                                                             
24

 Entrevista com o supervisor do PIBID de Matemática da UFRN/Natal realizada no dia 23 de Junho 
de 2015 na Secretária de Educação à Distância da UFRN/Natal.  A cópia da carta de cessão 
encontra-se no Apêndice deste trabalho. 



98 
 

 

naturalmente durante a minha vida escolar, tive bons professores de Matemática e 

sempre me influenciavam a estudar mais e a me dedicar mais a Matemática. Com 

isso fui naturalmente desenvolvendo gosto, uma atração a mais pela Matemática do 

que as demais disciplinas escolares. 

 

K: Há quanto tempo leciona? E há quanto tempo está na escola em que é 

supervisor? 

D: Quase três anos. Há um ano e meio como supervisor. 

 

K: Já participou de algum tipo de curso de formação continuada? Se sim, qual(is)? 

D: Sim, já participei de algumas edições do curso chamado PAPMEM, que é o 

Programa de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio, 

curso organizado pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada). É transmitida 

em rede nacional para todas as instituições filiadas. É um curso que funciona online 

e sempre nos períodos de férias, geralmente em janeiro e julho. Essas são edições 

que ocorre a cada seis meses e durante a minha graduação e também depois 

sempre que possível estou participando das edições desse curso. 

 

K: Quando e como entrou em contato com o PIBID? 

D: Enquanto supervisor eu entrei em contato com o PIBID desde o momento em que 

entrei na escola. O PIBID já atuava lá, porém os outros professores que poderiam 

ser supervisores não podiam assumir o lugar da supervisora que estava deixando a 

escola e consequentemente a supervisão, na época. Foi quando surgiu a 

oportunidade de me candidatar para supervisor do PIBID. Também estava 

finalizando o curso do mestrado e o projeto estava correndo risco de sair da escola 

porque os demais professores estavam com outras atividades que os impediam de 

assumir as atividades do programa. Então, eu me propus no momento a fazer a 

seleção e atuar junto ao programa como supervisor. 

 

K: Quais são as ações e atividades que participa pelo PIBID de Matemática no 

âmbito escolar e na UFRN? 

D: No âmbito escolar temos algumas categorias que são realizadas. As atividades 

de Iniciação à Docência, atividades de Apoio à Docência, Atividades de Intervalo e 

Atividades de Contra Turno, esses são os quatro eixos principais. Tem também os 
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planejamentos que ocorrem na Universidade. As atividades que são realizadas na 

Universidade são reuniões gerais, juntam todos os membros do PIBID para informes 

para discutir as ações como um todo PIBID. E as reuniões de estudos são atividades 

realizadas para escola e direcionadas para as atividades de Iniciação a Docência. 

Os graduandos têm uma iniciação à carreira docente, eles assumem periodicamente 

uma turma ou mais de uma turma dependendo da atividade para ministrar uma aula 

por semana com a minha supervisão. Nas atividades de Apoio à Docência eles 

estão lá para auxiliar nas minhas atividades junto aos alunos, atividades que 

ocorram em sala de aula, laboratório de informática, laboratório de ensino, atividades 

de modo geral. E as atividades de intervalos e de contra turno que são atividades 

mais recreativas com foco recreativo. 

 

K: Como vocês fazem para elaborar as ações/atividades do PIBID de Matemática?  

D: Essas atividades e essas ações são idealizadas, pensadas numa reunião de 

planejamento. Fazemos uma reunião a cada mês para discutir e idealizar quais 

atividades serão realizadas e em seguida, duas semanas após esse primeiro 

planejamento em que é discutido quais atividades, quais conteúdos  serão 

abordados nessas atividades e como que deve ser a estrutura básica delas, os 

alunos ficam responsáveis por pesquisar, buscar material, para a elaboração dessas 

atividades, e quinze dias após temos uma segunda reunião de planejamento que é 

para fechar, discutir um pouco mais a parte metodológica da atividade como que 

atividade será estruturada fixar as turmas, ver se a atividade está adequada para 

aquela turma, para aquele conteúdo, para que posteriormente eles possam aplicar 

essas atividades.  

 

K: Quais recursos utilizam para elaboração dessas atividades? 

D: Os recursos principais são fontes bibliográficas, em meio eletrônico, ou digital, ou 

impresso. Artigos, livros didáticos, livros de metodologia de ensino são os recursos 

para produção dessas atividades, para a elaboração. 

 

K: O material é entregue aos licenciandos ou eles recebem instruções de como 

encontrar?  

D: Inicialmente damos as instruções. Tanto do supervisor, instruções para eles de 

onde procurar material, bem como o coordenador também fornece sempre que 
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necessário, que entramos em contato com ele pedindo algum material, alguma fonte 

para elaboração de atividade, ele está sempre nos auxiliando pesquisando também 

algumas coisas, alguma fonte, algum material, algum recurso que possa nos auxiliar 

na elaboração e execução da atividade. No entanto eu procuro estimular aos alunos, 

os graduandos, a pesquisarem; então primeiro indico algumas fontes que eu 

conheço para eles procurarem, no que eles vão sentindo dificuldade, eu vou 

fornecendo alguns recursos que disponho.  

 

K: O PIBID de Matemática contribui com sua formação continuada? A partir de que 

ações/atividades? Por quê?  

D: Sim contribui. Principalmente, como falei anteriormente, as reuniões de estudo 

são atividades desenvolvidas, geralmente coordenadas por algum dos 

coordenadores, ou por algum grupo de alguma escola, que preparam cursos, 

minicursos que envolva algum material, recurso para o ensino de Matemática como 

o software, o jogo, o material manipulativo que pode ser abordado para algum nível 

e conteúdo. É como se a gente estivesse sempre em reciclagem. Estando no PIBID, 

você está se permitindo estar sempre atualizando nessas reuniões de estudo.  

 

K: Como ocorrem as reuniões de estudo? 

D: Algumas são mais de cunho teórico, em que algum dos coordenadores apresenta 

alguma fonte, algum capítulo de algum livro, algum artigo para ser lido e discutido 

sempre relacionado com o ensino. Outras; atividades práticas, alguma atividade que 

possa ser levada para as escolas, como um software, por exemplo.  Uma das 

oficinas, dos cursos que foram dados nessas reuniões foi sobre o software Poly que 

é um software que trabalha com geometria espacial que ele mostra alguns recursos 

que são bastante enriquecedores para as aulas de Matemática que abordam os 

tópicos de geometria espacial.  

 

K: Como você acredita que contribui, enquanto supervisor, para a formação dos 

futuros professores?  

D: O que eu tento colaborar na formação é sempre estar próximo para orientá-los, 

tirar alguma dúvida até com questões acadêmicas mesmo, alguns já chegaram a me 

procurar para discutir situações de disciplinas que estavam cursando ou disciplinas 

que vão cursar, saber um pouco sobre a disciplina e também com relação à 
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produção de pesquisas, eu sempre os incentivo bastante quando estão fazendo os 

estudos, estudando, lendo os referenciais teóricos para produção das atividades não 

pensar só na elaboração da atividade, mas também como que a produção e 

aplicação dessa atividade poderia lhe render um trabalho acadêmico, um trabalho 

que possa ser apresentado em um evento, em congresso da área. Então, procuro 

sempre estar estimulando eles a isso, a participarem sempre que possível passo 

alguma orientação a respeito. Em alguns eventos, auxilia-se eles na escrita desses 

trabalhos, faço uma pré-correção dos textos escritos por eles e repasso para o 

coordenador para uma correção final, para ver se está bom, se não estiver o que 

precisa ser ajustado. E também, principalmente, a troca de experiência. Apesar da 

minha curta experiência ainda na atuação na escola, sempre procuro mostrar para 

eles algumas maneiras de agir em algumas situações, como que é vivência escolar, 

sempre tento auxiliar eles no que é possível, discutir sobre algum tema, algum 

problema que a escola está passando, está precisando resolver, como devemos 

proceder nessas eventuais situações. 

 

K: Como você relaciona esses estudos dos referencias teóricos com as práticas 

realizadas na escola? 

D: Com a leitura, com a discussão desses referencias dessas metodologias de 

ensino, a contribuição para formação desses futuros professores ocorre devido ao 

fato que eles estão tendo a oportunidade de preparar, de testar atividades para 

educação básica. Mediante recursos que em muitos momentos são considerados 

novos para o ensino de Matemática, recursos que muitas vezes professores 

desconhecem e eles podem estar trazendo isso, tendo à oportunidade de preparar 

uma aula que não fique presa a aula tradicional, que eles possam aplicar às 

metodologias das tendências de ensino de Matemática. Que eles possam 

desenvolver atividades utilizando essas tendências e ver como isso ocorre na 

prática, o quanto essas tendências contribuem para a aprendizagem do aluno da 

educação básica. 

 

K: Qual o teor dessas referências que citou? 

D: Metodologias de ensino, geralmente são formas de abordagens. A gente procura 

muito pegar materiais que discutam a realização de alguma atividade que mostre 



102 
 

 

alguma experiência para que possamos reproduzi-la ou adaptá-la para nossa sala 

de aula. 

 

K: Posteriormente as aplicações das ações/atividades, realiza-se alguma avaliação? 

D: Não diria uma avaliação, mas temos um momento para discutir essas atividades, 

como que elas foram realizadas. Inicialmente os alunos fazem um registro de como 

ocorreu à atividade e se ela ocorreu conforme o planejado ou não, se teve alguma 

divergência, se teve algum contratempo durante a realização dessa atividade e 

baseado nesse registro que os alunos fazem, fazemos uma discussão. Discutimos 

se a atividade precisa ser melhorada em algum ponto, se essa atividade precisa 

sofrer alguma alteração para ser aplicada em outra turma, se ela está boa, tentamos, 

digamos assim, fazer adequações. Bem como, avaliar como ela está contribuindo 

para formação do graduado.  

 

K: A participação no PIBID tem influenciado no seu cotidiano profissional? Como? 

D: O fato de ser supervisor do PIBID me estimula a buscar sempre algo a mais para 

trazer para sala, algo que fuja que não me permita só ficar só na discussão pelo livro 

didático, mas me permite ir além, o fato dos bolsistas estarem sempre procurando o 

novo, um material a mais, isso me incentiva a estar junto com eles. E, não só trazer 

algo novo, algo a mais nas aulas em que os bolsistas estejam ministrando ou me 

auxiliando, mas também nas outras aulas. Ter acesso a fontes para abordar os 

conteúdos, para ilustrar, significar os tópicos matemáticos para os alunos, de modo 

que possa minimizar a visão que os alunos têm da Matemática: de não ter utilidade 

prática no seu dia a dia, no seu cotidiano. Tentamos sempre mostrar para os alunos 

que todos aqueles conteúdos vistos em sala de aula, algumas vezes bem teórico, 

têm suas aplicabilidades. 

 

K: Como é feita a discussão a respeito das atividades aplicadas? 

D: Geralmente pelos bolsistas da escola. Primeiro fazemos um discussão, digamos 

interna, entre eu e os bolsistas. Caso haja necessidade de uma discussão mais 

ampla, de mais opiniões, levamos isso para coordenação e até mesmo para reunião 

geral para ser discutida pelo grupo todo. Isso ocorre quando temos algo que 

desejamos melhorar e não estamos encontrando uma maneira para isso. Então 

sempre uma discussão mais aberta permite uma sugestão para melhoria. 
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K: Você poderia comentar como estas ações/atividades estão relacionadas com a 

proposta de formação do PIBID?  

D: A proposta de formação de professores que o PIBID tem é de formar um 

professor capacitado para atuar mediante os recursos que temos disponíveis para o 

ensino de Matemática. Formar um professor que esteja adequado a utilizar jogos, a 

utilizar materiais, a utilizar software e essas ações, mas principalmente das reuniões 

de estudos é que segue esse foco, eles trazem esses materiais, esses recursos para 

serem expostos e trabalhados com os alunos da graduação e os professores 

supervisores. 

 

K: Quanto às atividades realizadas no âmbito escolar, como você as relaciona com a 

formação do professor? 

D: As atividades realizadas no âmbito da escola vêm para pôr em prática o que é 

discutido nessas reuniões. Nas reuniões de estudo a gente vê um material, um 

software ou outro recurso, aplicada com os alunos, com os graduandos. Mas você 

pode se perguntar como levar isso para escola, para sala de aula da educação 

básica. Essas atividades desenvolvidas na escola, ela vem para pôr isso em prática. 

Estudamos o software, vimos quais são os recursos e o que dá para trabalhar, agora 

vamos pôr isso em prática, vamos utilizar isso nas atividades escolares, vamos 

desenvolver atividades. Então fazemos todo aquele estudo, o planejamento da 

elaboração, a discussão dos procedimentos dessa atividade, como ela será 

realizada para aplicar. E isso ao meu vê, é uma das maneiras mais significativas que 

temos de contribuir com a formação inicial do professor, porque ele tem a 

oportunidade de planejar com calma de pensar na atividade repensar essa 

elaboração dessa atividade, o que muitas vezes para o professor que está em sala 

de aula não tem tempo, é de conhecimento que muitos professores têm dois e até 

três vínculos em instituições, o que deixa ele praticamente sem tempo para preparar, 

para planejar uma atividade, envolvendo, vários recursos. E com essas atividades 

não, o bolsista graduando tem o tempo julgar necessário para preparar essa 

atividade e testá-la. Depois temos a discussão para ver as adequações necessárias 

para melhorar, se não é preciso melhorar, se a atividade prática foi bem executada e 

isso é bastante significativo para formação do graduando. 
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K: Gostaria de comentar, algo que não foi perguntado, referente ao PIBID como 

espaço de formação inicial e continuada de professores de Matemática? 

D: De modo geral, as atividades que já mencionei anteriormente. Também temos 

umas atividades que são gerais, do PIBID da UFRN como um todo que são os 

Encontros Integrativos que ocorrem regularmente envolvendo todos os supervisores, 

os coordenadores e os graduandos para uma integração, como é o nome do evento. 

É de interesse do evento discutir as ações que estão sendo desenvolvido nas 

escolas de modo geral, o que está dando certo, o que não está dando certo na 

escola, o que está acontecendo numa atividade e pode estar sendo desenvolvida 

numa escola por um grupo de outro curso, que também podemos fazer uma 

adaptação para levar para nossa escola. Essas atividades vêm também a agregar 

tanto a minha formação, como a formação dos graduandos que mostra recursos de 

outras áreas que também podemos estar levando pra o ensino de Matemática. 

 

K: Como é a sua participação nesses eventos? 

D: Geralmente como ouvinte, em alguns desses eventos temos alguns cursos, 

minicursos que são realizados por bolsistas, pelos supervisores, coordenadores, por 

qualquer membro do programa. Nesses minicursos são discutidas essas ações, 

essas atividades que vêm sendo realizada numa instituição ou outra e que podemos 

estar ampliando para as demais. 

 

K: Por que você considera como uma prática de formação continuada? 

D: Pois ali estou conhecendo recursos novos e métodos de ensino. Posso estar na 

palestra numa discussão sobre as atividades que o pessoal do curso de música está 

fazendo na escola que eles atuam, a partir disso, retirar alguma ideia de uma 

atividade ou até mesmo uma atividade que eles desenvolvem eu posso estar 

adequando para o trabalho com a Matemática na escola. Isso acontece várias 

vezes, sempre saímos com uma ideia nova, com um recurso que o pessoal está 

utilizando e que não é obrigatório que seja só naquela área, recurso que pode ser 

trabalhado em outras áreas. Então, é bastante significativa a participação nesses 

eventos. 
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5.5  VILKA LORENA SILVA DE OLIVEIRA NOGUEIRA25 

 

Klêffiton: Primeiramente, gostaria que você se identificasse: dizendo nome, idade (se 

quiser). E comentasse brevemente sobre sua trajetória acadêmica e profissional.  

Vilka: Meu nome completo é Vilka Lorena Silva de Oliveira Nogueira, tenho 38 anos. 

Sobre minha carreira acadêmica, inicialmente eu tentava sempre fazer faculdade na 

área de humanas e nunca conseguia pela UFRN, e um dia minha mãe falou “faça 

para Universidade Potiguar”. E tinha o curso de Matemática que na época não sabia 

se era o que queria, mas resolvi fazer. Assim que iniciei o curso gostei muito e me 

identifiquei bastante com ele, apesar de ser diferenciado do que eu vejo hoje na 

realidade do pessoal da Universidade Federal, não tão especifico em disciplinas na 

área de educação, mas eu gostei muito. Logo no primeiro ano de faculdade eu já saí 

à procura de uma escola para ensinar e me indicaram uma. Eu iniciei já no primeiro 

ano de faculdade. Comecei a ensinar aos 18 anos, hoje já tenho 20 anos 

trabalhando em sala de aula e mesmo ensinando e trabalhando na Matemática, fiz 

depois um vestibular para Universidade Federal, para o curso de Estatística. E fui 

conciliando as três atividades ao mesmo tempo, o curso de Estatística, as aulas 

como professora estagiária e o curso de Matemática. Mas sempre me identifiquei 

bastante com Matemática, e esse é meu rumo profissional até hoje e muito satisfeita 

com ele. Apesar das dificuldades, eu gosto.  

 

K: Porque escolheu ser professora de Matemática? 

V: Quando eu era criança quando perguntava o que queria ser quando crescer, eu 

dizia que queria ser professora. Eu gostava, lembro-me de brincar muito de ser 

professora. E porque Matemática? A área de ensinar, a área de humanas não era 

realmente minha intenção e como eu fiz o vestibular para universidade particular, a 

que tinha como licenciatura era exatamente Matemática, Letras e Biologia, e a que 

acabei me identificando mais foi Matemática. Para mim foi até uma surpresa, apesar 

de que no colégio quando eu estudava Química e Física, eram as matérias que me 

desempenhava melhor, mas eu não me identificava para ensinar isto. Porque eu 

queria algo que estive ligada a sociedade, mas hoje consigo me encontrar e sei 

                                                             
25

 Entrevista com a supervisora do PIBID de Matemática da UFRN/Natal realizada no dia 4 de 
Novembro de 2015 na Secretária de Educação à Distância da UFRN/Natal.  A cópia da carta de 
cessão encontra-se no Apêndice deste trabalho. 
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muito bem o que era essa relação com sociedade, hoje eu consigo identificar 

realmente qual é a relação que tinha Matemática e sociedade. 

 

K: Pode explicitar como percebe esta relação entre a Matemática e sociedade? 

V: Quando se pensa em Matemática as pessoas falam em cálculo. Mas, trabalho 

procurando motivar os alunos, não apenas para a aula, eu gosto de motivar. Hoje 

estou conseguindo realizar, antes tinha só curiosidade de fazer, agora eu faço 

parodias eu faço cordel, estou começando a desenvolver palestras de motivação. E 

por mais interessante que seja, quando eu trabalho com a Matemática eu encontro 

mais essa parte, eu acho que se fosse outra área eu não teria essa brincadeira com 

a Matemática dito “complicada, difícil”, ela acaba sendo divertida pelo que eu gosto 

de fazer, tem esse diferencial. 

 

K: Há quanto tempo está na escola em que é supervisora?     

V: Há três anos. 

 

K: Já participou de algum tipo de curso de formação continuada? Se sim, qual (is)? 

V: Antes do PIBID eu tive poucas oportunidades. Depois do PIBID todos que são 

oferecidos e sempre que possível estou participando como o PAPMEM e alguns 

cursos direcionados ao próprio PIBID que são as reuniões de estudo, eventos que 

aparecem como o EREM, entre outros. 

 

K: Como entrou em contato com o PIBID? 

V: Eu sabia do PIBID, conhecia a sigla, mas não sabia realmente o que era. Na 

época eu trabalhava com a professora Edna26, e ela atuava no PIBID. Ela um dia 

conversando comigo falou que na época a coordenadora Giselle estava procurando 

outra escola, e eu já estava interessada por conhecer um pouco. Ela perguntou se 

eu tinha interesse e eu disse: “claro não vou perder essa oportunidade”. Então, 

Giselle entrou em contato comigo e com a escola, porque o PIBID é da escola. E 

passei por todo processo da seleção. Todo processo foi feito, ainda bem que Giselle 

gostou. Esse foi o meu primeiro contato. Hoje eu vejo que o PIBID tem mais 

                                                             
26

 Edna de Araújo Cunha foi supervisora do PIBID na Escola Estadual Walfredo Gurgel e informou a 
Vilka, sua colega de trabalho em outra escola, sobre o edital para seleção de supervisores. 
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informação em relação a isso, antes nem tanto pelo número reduzido de escolas, por 

estar iniciando. 

 

K: Quais são as ações e atividades que participa pelo PIBID de Matemática no 

âmbito escolar e na UFRN? 

V: No âmbito escolar procuramos realizar atividades mais diferenciadas, que não 

seja do cotidiano dos alunos como jogos, atividades mais lúdicas, e na universidade 

também procuramos outros seguimentos como Etnomatemática, História da 

Matemática, os softwares que eu passei a ter conhecimento também ao fazer parte 

do PIBID.  

 

K: Como vocês fazem para elaborar as ações/atividades do PIBID de Matemática? 

V: Temos os encontros quinzenais para planejar as atividades que vão ser 

realizadas e durante as atividades em sala de aula surgem novas ideias, fazemos 

adaptações. 

 

K: Pode citar algumas dessas atividades? 

V: Recentemente, nós fizemos um projeto sobre a água, o consumo de água e 

desperdício. Fizemos a coleta de informações dentro da escola, o desperdício de 

água como o vazamento no ar-condicionado. Nós levamos essa realidade do dia a 

dia para sala de aula, observamos quanta água era desperdiçada por minuto. Fomos 

utilizando o processo de função para mostrar quanto seria em 30 minutos, em 24 

horas, em 30 dias, em um ano. Uma atividade que os alunos viram a realidade e 

colocaram no papel em forma de Matemática, de números. Também fizeram um 

questionário para ver a realidade de consumo de água dentro da casa deles. Essa 

foi uma das atividades que atuamos bastante durante o ano. Nós fizemos algumas 

subdivisões e ficou conhecida como a Matemática do desperdício. Fizemos, também 

uma atividade bastante produtiva denominada “construção do ciclo trigonométrico”, 

em que o aluno pode ver as medidas dos graus, dos radianos. Fizemos em material 

concreto, usamos emborrachado, isopor, o que foi possível usar. Foram essas 

atividades. 

 

K: Como você percebe, pontualmente, cada uma dessas atividades relacionadas 

com a formação desses futuros professores? 
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V: Inicialmente eles veem a realidade, vivenciam àquela realidade do dia a dia do 

aluno, o que nós temos que procurar para motivá-los. Ainda se existe muito disso, 

procurar motivar esses alunos com atividades diferenciadas. E os futuros 

professores têm oportunidade de ver o que nós precisamos colocar em prática. O 

ensino tradicional tem que caminhar junto com o novo. O aluno hoje quer mexer com 

o computador, quer mexer no celular, então fazemos esse caminho para motivar o 

aluno dessa maneira. 

 

K: O PIBID de Matemática contribui para formação continuada? 

V: O PIBID quem me motivou retomar meus antigos projetos, talvez se não tivesse 

procurado essa oportunidade de inovação eu não tivesse hoje com a motivação que 

eu tenho. Há cinco anos eu não estava como eu estou hoje. 

 

K: O que o PIBID faz para que haja essa formação continuada? 

V: A questão da disciplina, nós temos que participar de eventos e eu não quero 

participar apenas porque sou exigida, eu quero participar para aprender. Inclusive, 

hoje eu me sinto mais segura para escrever um projeto. Fazer um resumo; tivemos a 

oportunidade recentemente de fazer um resumo expandido para uma feira do Estado 

e eu percebi que dos professores que trabalham junto comigo 90% se ocultaram 

para não fazer, e percebi que é pela segurança de não conseguir escrever porque 

eles não participam de atividades de formação continuada. Você praticamente deixa 

de ser professor e passa a ser um estudante. Então, eu estou reaprendendo a fazer 

isso e me sinto segura por causa dessa formação continuada. Hoje me sinto segura 

para escrever. Sei que tenho que melhorar muito, mas só a questão de querer fazer, 

já é um grande passo. 

 

K: Além desse tipo de atividade que promove formação continuada, existe alguma 

outra? 

V: Tem, por exemplo, a questão de você procurar elaborar um jogo ou buscar. Não 

apenas repetir jogos, mas tentar construir um. Sentimo-nos motivados para fazer 

isso, essa orientação para algo diferente. Nós confeccionamos um jogo diferente na 

escola Nestor Lima, foi a cinematemática. A partir de um filme foram elaboradas 

perguntas em que fazíamos a contagem dos pontos em cima do filme. Envolvia 

Matemática financeira, porque o filme falava muito de contagem e de dinheiro. 
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Então, foi um filme que trabalhou cinema e Matemática financeira. E outros como 

contar a torre de Hanói, fizemos atividades, mostrando a função com a torre de 

Hanói. A trigonometria como já citei, com a questão do ciclo. Procuramos fazer uma 

peça teatral envolvendo medidas. Ainda não conseguimos terminar, mas são ideias 

que vão surgindo. 

 

K: Como você contribui para formação inicial desses futuros professores? 

V: Nós temos a oportunidade também de trabalhar assim, em conjunto na hora da 

aula. Começa uma aula, eles entram e participam. Então, eles estão vendo como eu 

atuo e eles tentam ser melhores, logicamente. Eles têm a liberdade de ministrar uma 

aula sobre minha supervisão, com isso vou vendo a postura deles também, se eles 

se identificam, se eles têm uma boa didática, o que eles têm que melhorar, a gente 

conversa sobre isso também. Como fazer isso, até questões de postura em sala de 

aula, da postura visual, a gente também procura passar para eles. 

 

K: E com relação à aplicação das atividades, posteriormente existe uma avaliação 

do que foi feito? 

V: Nós fazemos assim, quando percebemos que algo não coube muito bem, se for 

aplicar em outra turma, vamos modificar isso, vamos fazer de outra maneira. Se os 

alunos ficaram dispersos, o que podemos fazer para melhorar? Tem esse ponto 

também.  

 

K: A participação no PIBID tem influenciado no seu cotidiano profissional? Como? 

V: Acredito que um dos pontos mais importantes que eu estou carregando agora é 

saber que para você escreve um projeto não precisa de ideias mirabolantes, porque 

antes para escrever um projeto eu precisava de uma ideia muito diferente e hoje eu 

vejo que não é assim.  Você tem que ter uma ideia que seja construtiva e que seja 

bem escrita. Uma pessoa que não sabe o que está acontecendo precisa ler e 

compreender o que se passa, então eu tenho que escrever de maneira detalhada. 

Essa é uma das situações que mais eu senti a diferença em mim, a oportunidade de 

melhorar como profissional. Lembro-me que quando eu escrevi o memorial para 

entrar no PIBID e pedi para uma colega minha, professora de português, corrigir, ela 

corrigiu, no entanto não comentou nada. Recentemente escrevi um resumo 

expandido bem simples e pedi para ela corrigir também, quatro anos depois, e ela 
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veio me dar os parabéns, justificando a diferença do memorial para o resumo. Ela 

disse que é notável a diferente da postura de escrever, a colocação das palavras 

mudou muito. Eu sei que ainda tenho que melhorar muito mais, mas eu me sinto feliz 

porque eu estou conseguindo. 

 

K: Gostaria de comentar algo que não foi perguntado referente ao PIBID como 

espaço de formação inicial e continuada de professores de Matemática? 

V: Se nós tivéssemos outras metodologias de ensinar, por exemplo, equação do 2º 

grau, o que eu poderia fazer? Será que poderia falar um pouco da história ou 

ministrar aulas mais lúdicas? Se nós professores tivéssemos uma formação mais 

esmiuçada de juntar tudo e fazer uma formação continuada de assuntos específicos. 

Porque são dadas dicas no PAPMEM, mas nós professores sabemos que para 

alguns conteúdos o nível ali é muito alto e não conseguiria passar para os alunos 

daquela maneira. Eu sinto falta de uma maneira que nós pudéssemos passar para 

os alunos. Eu já tenho ideias, mas eu gostaria de ver uma aula em formação 

continuada sobre isso. O professor Fernando levou jogos, mas eu queria muito 

assistir uma aula específica de um assunto, mostrando todo processo. Eu tenho 

vontade de fazer, mas às vezes eu me perco um pouco, contar um pouco da história 

daquele assunto, mostrar uma situação do cotidiano, colocar um jogo só pra aquele 

assunto, fazer tipo uma oficina com várias etapas sobre aquele assunto; sobre o 

mesmo assunto e de maneiras diferentes. Eu não sei, eu gostaria de saber se isso é 

bom, se não é muito interessante, pode confundir, aí eu gostaria de participar de 

uma para saber. 

 

K: Teria que ter apoio dos demais professores da escola para planejar aulas com 

várias tendências metodológicas? 

V: Tem, porque com isso trabalharia com a questão da interdisciplinaridade, isso é 

muito importante porque o aluno conseguiria ver um determinado assunto 

envolvendo outras disciplinas, porque quando falamos só em Matemática eles 

questionam para que irá servir. Nós conseguiríamos colocar nas outras disciplinas 

talvez eles consigam perceber a presença da Matemática em várias disciplinas. 

 

K: O PIBID promove atividades numa perspectiva de interdisciplinaridade?  
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V: Promove. Só que temos dificuldade em termos de conseguir associar com os 

professores das outras disciplinas. Nós falamos que temos algo em comum, função 

exponencial, trabalhado muito em Biologia. Fazemos nossa parte, o professor de 

Biologia não vai colocar aquilo na aula dele. O que já aconteceu várias vezes: o 

professor de Geografia dizer vai trabalhar densidade demográfica e perguntar: 

“posso dar uma aula sobre fração?”. Acontece isso, mas não de interligar os 

conteúdos. 

 

K: Sobre a interdisciplinaridade, como o PIBID trabalha essa questão? 

V: Nós fizemos recentemente o Torneio de Matemática e o próprio professor de 

Geografia me procurou e disse que estava dando coordenadas geográficas e que 

tinha pensado numa prova que envolvesse coordenada geográfica, nos reunimos 

junto com os bolsistas e montamos essa prova. 

 

K: Fale um pouco sobre esse Torneio da Matemática. 

V: É uma gincana associada à Matemática, envolvendo a interdisciplinaridade. 

Realizamos provas com pontos matemáticos. Uma das provas foi sobre 

coordenadas geográficas, envolveu os pontos de localização, mas para os alunos 

chegarem a esses pontos das coordenadas – longitude, latitude – ele tem resolver 

uma equação e encontrar o X e o Y. Também fizemos o circuito, temos uma prova 

de Matemática, uma prova de Português para achar a questão no dicionário, uma de 

Geografia que era para montar um mapa e uma prova Quis, envolvendo todas as 

disciplinas: Português, Geografia, História e outras. Nós tentamos envolver todas as 

disciplinas, toda escola fica envolvida nesse trabalho, inclusive é uma das atividades 

que nós conseguimos mobilizar todos os professores a participarem. Eu converso 

com antecedência, digo como vai ser no dia, como são as provas, quem pode ser 

jurado. É o que nós conseguimos planejar direito na escola, eu e os bolsistas, todo 

mundo junto para que não ocorram erros.  

 

K: Como as atividades, planejadas e executadas no torneio, contribuem para 

formação dos futuros professores? 

V: Inicialmente, o contato com o aluno. Ele verá a dificuldade que o aluno está tendo 

para realizar aquela prova, isso é importante; porque nós, como professores, às 

vezes nos identificamos com determinada turma, determinado aluno, e isso é bom. A 
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questão de elaborar uma prova, de ver o nível de dificuldade dos alunos: “eu não 

vou fazer uma equação enorme, porque nós queremos ver a habilidade do aluno e 

não a capacidade de resolver questões difíceis”. Outro ponto é o envolvimento do 

bolsista na hora que nós temos o contato direto com os alunos, em divulgar as 

provas. Eles ficam presentes, os alunos procuram muito eles e essa é uma questão 

importante, do contato humano. E nós ficamos observando, se realmente ele tem 

paciência com isso. Vejo que tem bolsista que incentiva, porque é isso que ele vai 

ver em sala de aula, tem aluno que você passa uma questão aprende fácil, mas tem 

aluno que não. Ele tem que medir sua paciência, essa sua compreensão, esse lado 

emocional, é muito importante. 

 

K: Como você intervém nessas situações? 

V: Já aconteceu, você não vai dizer diretamente, mas você procura esclarecer como 

deve agir, e eu acabo falando mais do aluno. Para ele perceber que o aluno precisa 

dele e que ele acaba precisando do aluno. O professor tem que ter uma postura de 

respeito com o seu aluno. Muitos alunos se sentem despreparados em aulas de 

Matemática, então você imagine se você é grosseiro e não ensina aquele aluno, vai 

ficar ainda mais decepcionado, ou ele vai ficar longe ou ele não vai assistir aula, 

longe que eu digo é sentado, mas longe com o pensamento. Temos que ser rígidos 

com algumas situações, porque existe o aluno que querendo fazer o que quer dentro 

da sala, então são posturas. Eu comento sobre o grupo que dá mais trabalho, e 

quando fazemos uma atividade em conjunto eu digo para você ficarem tomando 

conta deles, ficar mais atento para que eles se envolvam. O grupo que tem mais 

dificuldade, apesar de serem alunos interessados, têm mais dificuldade. Procuro 

fazer isso para que eles conheçam o ambiente que iram trabalhar. Uma situação que 

eu vejo muito (fugindo um pouco do PIBID) são os estagiários. Eles observam o 

professor por um tempo, mas não é nem o professor, é a turma. Eles têm que 

conhecer aquela turma para ele poder começar a dar aula. Para ver como é a turma, 

se ela é agitada, se ela é parada. Para que quando ele for ministrar a aula, ele tenha 

uma visão de como atuar. Por exemplo, eu tenho turmas de primeira série que eu 

atuo de uma maneira e em outras totalmente diferentes, porque as turmas são 

diferentes em umas eu brinco mais, em outras eu já não posso brincar tanto porque 

eles levam encaminham para bagunça, então você tem que saber conhecer aquela 

turma e atuo de acordo com o comportamento deles. 
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5.6  ROMEICA CRISTINA MARTINS GODIM27 

 

K: Primeiro, gostaria que você se identificasse: dizendo nome, idade (se quiser) e 

comentasse brevemente sobre sua trajetória acadêmica e profissional. 

R: Sou Romeica Cristina Martins Godim, tenho 35 anos. Sou professora de 

Matemática, formada pela UFRN, conclui o curso em 2003 e desde lá sou professora 

das redes públicas de ensino estadual e municipal em Natal.  

 

K: Por que escolheu ser professora de Matemática? 

R: Eu acredito que tenha sido pelas experiências positivas que eu tive na escola na 

época de aluna secundarista. Eu estudei numa escola próxima a minha casa por 11 

anos e criei laços, pelo ambiente, pelos colegas que estudavam lá também. Acredito 

que por ter tido essas experiências positivas, querer estar no contexto da escola foi 

um grande motivador na escolha da minha profissão. Embora fosse projeto da minha 

família que eu fosse médica, acredito que por uma questão de status financeiros, 

porque todo pai quer um filho bem sucedido e a gente acaba acreditando que só 

serão bem sucedidos essas pessoas – médico, advogado, engenheiro – e minha 

família não fugia a regra. E eu vi na escola em que eu estudava uma possibilidade 

de realizar os dois sonhos, porque eu tinha um professor de biologia que também 

era médico, então ele praticava medicina e também lecionava biologia. O primeiro 

vestibular eu fiz para medicina, como não passei no primeiro fui fazer cursinho, e lá 

eu tive a certeza que eu não queria ser médica e queria ser professora. E escolher 

Matemática foi devido à afinidade que eu tinha com a disciplina, então já no segundo 

vestibular, eu já queria Matemática, fiz para Matemática e entrei em Matemática. 

 

K: Há quanto tempo leciona?   

R: São 16 anos. Comecei a ensinar no terceiro semestre da universidade. E eu não 

era formada ainda, trabalhava numa escola privada de bairro que funcionava a base 

de estagiários, literalmente. E que eu estou na rede pública são doze anos, faz doze 

anos que estou na escola municipal Mario Lira, que é a escola que eu atuo no PIBID. 

                                                             
27

 Entrevista com a supervisora do PIBID de Matemática da UFRN/Natal realizada no dia 7 de Janeiro 
de 2016 na Secretária de Educação à Distância da UFRN/Natal. A cópia da carta de cessão encontra-
se no Apêndice deste trabalho. 
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K: Já participou de algum curso de formação continuada? 

R: Já. Enquanto professora da rede pública, a gente tem vários cursos de 

capacitação sobre inclusão. A minha especialização foi em psicopedagogia. Já 

enquanto professora e no período de graduação, eu participei do PAPMEM e 

continuo participando, agora como supervisora do PIBID. Fui formadora do Pró-

Letramento, que era um curso de capacitação também para professores do Ensino 

Fundamental I, dando aula de Matemática a essas professoras da rede pública do 

município de Natal. 

 

K: Como e quando entrou em contato com o PIBID? 

R: Eu entrei em 2014. Conheci o programa através de uma amiga, que na época foi 

colega minha de faculdade, hoje é uma pessoa que está na UFRN, é a Marta. Ela 

falou do programa, perguntou se eu tinha interesse, e eu fui buscar a possibilidade 

de entrar no programa. 

 

K: Quais são as ações e atividades que participa pelo PIBID de Matemática no 

âmbito escolar e na UFRN? 

R: Enquanto supervisora, temos um grupo que fica sobre nossa orientação, são 

alunos da universidade de licenciatura em Matemática e um cronograma de 

atividades. Toda semana nos reunimos na universidade, temos estudos que são 

reuniões onde temos a possibilidade de aprender novas tecnologias, algumas 

oficinas que os professores da UFRN, os coordenadores, ministram. Temos 

planejamentos somente com o grupo da escola, é a reunião por escola, onde nos 

organizamos, planejamos e discutimos as questões e as ações que vamos fazer na 

escola. 

 

K: Pode exemplificar algumas dessas atividades? 

R: Na escola, nós trabalhamos com três tipos de atividade regulares, as atividades 

de iniciação a docência que são atividades que o estudante de licenciatura vai atuar 

como docente, ministrar aula que preparamos. Nós temos a atividade de AP, que 

chamamos de apoio pedagógico, são atividades que eu vou ministrar e ter o apoio 

da equipe da escola. Temos atividades que são lúdicas, trabalha Matemática de 

maneira diferente, de forma indireta, sem especificar o conteúdo. Essas atividades 
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são desenvolvidas em um sábado por mês, nomeamos de clube da Matemática. 

Reúne-se a equipe de bolsistas e fazemos o evento que são com quatro oficinas no 

sistema de rodízio, aquele dia o aluno que participa do Clube da Matemática, vai 

passar por quatro oficinas e essas oficinas são das mais variadas possíveis. Elas 

procuram envolver a Matemática de uma forma agradável, em contato com outras 

disciplinas, outras áreas de conhecimento como arte, geralmente trabalhamos muito 

a Matemática e a arte, nas formas, na questão da criatividade. Iniciamos o projeto 

Clube da Matemática com a proposta de fazer um clube de xadrez. Então, a gente 

queria trazer esse aluno ao sábado para que eles tivessem a oportunidade de 

vivenciar algumas habilidades necessárias enquanto estudantes: concentração, 

astúcia, o raciocínio lógico, saber trabalhar em equipe, a observação. E o xadrez 

poderia permitir isso. A proposta inicial era ser um clube de xadrez, só que vimos 

que poderíamos fazer mais, quando criamos as oficinas. Mas mantivemos o clube de 

xadrez, começamos desde os primeiros movimentos das peças até o campeonato, 

que seriam os alunos jogando entre si. E tem dado certo, temos uma adesão boa. O 

aluno gosta de estar na escola eu percebo. O clube é oferecido para todas as turmas 

do vespertino, que é o turno que trabalhamos no ensino fundamental, e eu posso 

falar pelas minhas turmas, os alunos que participam regularmente do Clube da 

Matemática têm sua autoestima com relação à Matemática aumentada. Eles 

conseguem ter mais desenvoltura, porque eles ficam mais confiantes. Percebem 

mais a Matemática, não mais como aquele “bicho de sete cabeças”, mas da 

possibilidade dele também ser capaz de fazer. Então, isso tem melhorado, isso tem 

feito com que eles, em sala de aula, participem mais, eles se sentem mais capazes 

devido as experiências positivas que eles tiveram no Clube da Matemática com 

alguns jogos, com algumas atividades. 

 

K: Poderia esclarecer sobre as ações de Iniciação a Docência e Apoio Pedagógico? 

R: Essas são voltadas para os conteúdos de sala de aula, totalmente diferente do 

Clube da Matemática. O Clube da Matemática é uma ideia mais lúdica de 

habilidades que o aluno precisa ter para poder adquirir conhecimentos matemáticos, 

já essas outras atividades são os conteúdos programados em sala de aula. Então, 

por exemplo, se estou dando aula de equação do primeiro grau, o aluno bolsista vai 

dar aula sobre esse conteúdo. Chamamos de iniciação a docência, seja através de 

aulas expositivas, seja através da aplicação de algum jogo como proposta para o 
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conteúdo. O aluno juntamente com o grupo decide como vai ministrar aquele 

conteúdo naquela situação. O apoio pedagógico eu programo junto com eles o que 

eu vou ministrar, e como eles poderão me auxiliar. Vou dar um exemplo: fizemos a 

atividade “torta na cara” com os alunos do 7º ano. A “torta na cara” é uma atividade 

básica que de perguntas e respostas onde quando você não responde corretamente 

você leva torta na cara, então uma atividade como essa é preciso mais de uma 

pessoa para ministrar. É impossível de dar certo com apenas um professor na frente 

de um grupo de 35 alunos e a energia que a atividade merece para que ele consiga 

ministrar de forma efetiva, porque existe a dispersão, tem a questão da organização. 

Tem uma escola, e estando no ambiente escolar, eu não posso permitir que a minha 

aula atrapalhasse a de outros colegas. É preciso uma equipe, e quando eu falo uma 

equipe não são os oito bolsistas, porque essa equipe ela é fragmentada em grupos 

para determinadas turmas, dois ou três por sala, eu tenho quatro turmas, tenho oito 

bolsistas, então em média ficam dois por turma, nessa atividade seria eu e mais 

dois. Nessa atividade que nós planejamos eu preciso de auxilio, então é nessa hora 

que o apoio pedagógico é quem me auxilia. Responsável por organizar as equipes, 

me auxiliando com os materiais, fazendo as perguntas. É bom resaltar que 

determinadas atividades só funcionam com esse apoio. Essas atividades vêm 

contribuir demais na nossa prática, é tanto que os alunos percebem essa diferença, 

muito embora a ideia já exista, não fui eu quem criou, mas efetivar precisa de outras 

coisas que somente o professor não tem condições favoráveis. 

 

K: Como fazem para planejar essas atividades? 

R: Nos reunimos no dia do planejamento, até porque alguns dos bolsistas sob minha 

supervisão já foram bolsistas em outras escolas, já tem experiência de discernir o 

que pode funcionar, o determinado conteúdo que deu certo, a forma trabalhada na 

determinada escola, pode estar trazendo e compartilhando. Nos reunimos 

geralmente na sala do LEM que tem um espaço bem tranquilo para planejar e os 

materiais. Discutimos quais são, de acordo com aquele conteúdo que estão sendo 

encaminhados por mim em sala de aula, as atividades que podemos levar para esse 

aluno. Geralmente o aluno bolsista, ele inicia ou ele conclui. Geralmente você está 

dando a ideia do conceito ao aluno, partimos do princípio e precisamos fazer 

atividades para que eles se apropriem desse conhecimento. E aquele que conclui, 

geralmente é com jogo, é quando você já parte do princípio que o aluno tem domínio 
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do conteúdo, então pode ser uma lista de exercício, pode ser um jogo de fixação, a 

“torta na cara”, por exemplo. 

 

K: Vocês buscam, além das experiências desses bolsistas já tiveram e socializam 

com o grupo, alguma outra fonte para constituir outras atividades? 

R: Sim, nós buscamos os próprios coordenadores, temos a internet, hoje a internet 

traz uma gama de possibilidades de pesquisa, coisas como atividades que foram 

feitas por outros professores supervisores, que também são divulgados no próprio 

site do PIBID, então é sempre um estudo, uma pesquisa sobre aquilo que a gente 

quer trabalhar. 

 

K: Como você percebe que estas ações/atividades estão relacionadas com a 

proposta de formação desses futuros professores de Matemática?  

R: Planejamos. Existe toda uma avaliação prévia no sentido da minha experiência, 

quanto ao nível, como abordar, o que precisa fazer, se precisa fazer uma revisão de 

um determinado conteúdo anterior para poder iniciar aquele outro, o quanto este 

bolsista está envolvido com o conhecimento, nem todo mundo domina tudo, e 

percebemos que o aluno que tinha uma determinada dificuldade, ele busca, ele vai 

atrás, ele tá em contato, ele tem interesse, e está trazendo novas ideias também. 

Com isso, entendemos que está funcionando e está sendo alcançado o objetivo, a 

partir do momento que o aluno bolsista ele se encanta, que ele realmente entenda o 

papel dele, a importância do papel dele naquela situação, e ele busca melhoras, 

então percebemos que está dando certo. Porque esse é o papel do professor, não 

pode ficar diante de uma situação estagnada, então é buscar possibilidade, e 

quando a gente percebe que o aluno bolsista está engajado no processo, ele tem 

esse cuidado de buscar, de estudar. 

 

K: Até que ponto você acredita que o bolsista ao participar dessas atividades, 

citadas anteriormente tem contribuição em sua formação? 

R: Está dando possibilidade de ele vivenciar a realidade que os livros jamais 

retratam. Porque a teoria, ela parte de uma situação ideal e a realidade é diferente. 

Na realidade, quando você se depara com, por exemplo, com uma turma que tem 

muita energia, você precisa ter o domínio de sala e isso ninguém ensina. É uma 

coisa inata, e você pode aprender com a experiência. Você se depara com situações 
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que exigem reações, então o aluno de licenciatura em contato com esse programa, 

se ele não tiver essa experiência ele só vai ter contato com essa realidade quando 

ele já estiver como professor, aí não cabe determinados erros, você já tem que 

chegar preparado para saber agir diante determinadas situações. Então, por 

exemplo, o aluno que está no processo de formação, vai para uma sala de aula e 

percebe que o conhecimento levado não foi suficiente, seja por algum momento em 

que ficou sem resposta para questão, ou sem saber o que fazer numa determinada 

atividade, ou sem saber qual atitude tomar; quando ele vivenciou isso e resolveu 

isso, mesmo que não seja naquela hora, mas depois ele teve a oportunidade de 

refletir sobre como ter agido naquela situação, quando ele for para prática, que ele 

for realmente o professor titular daquela aula, ele já não vai cometer o mesmo erro, 

seja de domínio de conteúdo, seja de domínio de sala, ele vai ter a experiência. Eu 

só fui perceber isso “jogada” na sala de aula. Então, foi errando e aprendendo, 

experimentando já na prática docente. O que é nocivo, porque pode aniquilar o seu 

lado profissional e a sua imagem pelo resto da vida. Se você tem uma experiência 

ruim numa determinada escola e não conseguiu passar pelo problema, você pode se 

desencantar totalmente e não querer mais participar, fazer parte, ou achar mesmo 

que a educação não é para você. E não é bem assim, o que faltou foi à experiência, 

viver realmente esse momento, saber como funciona de verdade, para saber encarar 

o desafio com segurança. E o PIBID tem possibilitado a esses bolsistas, o que é 

muito importante. 

 

K: O PIBID de Matemática contribui com sua formação continuada? A partir de quais 

atividades? 

R: Bastante. Primeiro por estar em contato com a universidade, esse laço que é 

estreitado, enquanto a gente está na rede básica e na universidade. Existem 

atividades, cursos, eventos que só ficamos sabendo em contato com a universidade. 

Antes do PIBID meu contato com a universidade era pouco, algum outro curso que a 

própria rede básica faz em parceria com a UFRN, às vezes ficamos sabendo quando 

chega o edital na escola. E, em contato com o PIBID tive a oportunidade de 

participar de eventos, vários aqui na Universidade. No início nos preocupamos em 

participar de um evento estando em sala de aula, mas entendo que o professor 

precisa, é para prática. É uma atividade continuada, então é importante que em 

alguns momentos ele deixe uma atividade na escola e para se ausentar e participar 
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dessas capacitações. Em que o PIBID contribui? Contribui na possibilidade de eu 

está participando dessas atividades e eventos, como PAPMEM, EREM, Seminário 

da História da Matemática, e outros. Os próprios coordenadores, eles estimulam a 

gente a estar pesquisando, estudando, e trazem materiais para isso. Esse contato 

com outras pessoas, ouvindo outras experiências o que deu certo em outras 

escolas, isso faz com que a gente reflita sobre nossa prática e melhore. Então, essa 

é a contribuição que eu entendo que o PIBID tem dado a minha prática docente. 

 

K: O PIBID promove espaços de formação continuada? 

R: Temos as reuniões, o Encontro Integrativo, a possibilidade de ver o que outras 

escolas estão produzindo, não só do grupo de Matemática. Então, eu acredito que a 

possibilidade de reflexão sobre a minha prática, ela se torna maior a partir do 

momento que eu tenho a possibilidade de ver o outro, de avaliar, constantemente 

fazendo essa reflexão do que vai funcionar e o que pode melhorar. Isso já é uma 

contribuição grande que o programa deixa. 

 

K: Como você contribui para formação desses futuros professores? 

R: Primeiro, o objetivo do programa é permitir que esses alunos estejam numa 

determinada escola em contato com a realidade da escola pública. Fazer parte do 

projeto já é uma contribuição do supervisor, se dispor. Porque abrir a sua sala de 

aula para alunos chegarem e apontarem caminhos de como fazer, isso exige um 

pouco de desprendimento. Outra forma de contribuir é exatamente quando estou 

dando encaminhamentos de como determinada atividade funciona melhor, de como 

se preparar para determinada atividade, de como lidar em determinada situação com 

o aluno que é indisciplinado, quais são as possibilidades que a gente tem em sala de 

aula para fazer determinada atividade. Muitas vezes o bolsista vem com ideias 

maravilhosas, mas com nível de universitário, ele tá achando que vai se deparar com 

situação ideal, com a turma ideal, com o aluno ideal, que tem todos os conteúdos 

básicos alinhados e a realidade muitas vezes não é essa. A partir do momento que 

eu digo “olha assim não vai dar certo, então vamos fazer assim que funciona 

melhor”. Às vezes eu até o deixo fazer para que na hora eu diga “Olha, e aqui vai 

fazer o que? Vamos fazer como a partir dessa situação? Você tá aí agora, você tá 

com atividade e como é que saímos dessa situação?”. O professor tem que ser 

perspicaz, porque nem sempre a aula vai fluir como foi planejado. Então, a partir do 
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momento que eu oriento e estou perto para qualquer coisa que não dê certo, eles 

vão se sentir mais confiantes, mas ao mesmo tempo eles vão ter a possibilidade de 

"andar com as próprias pernas". Apontar caminhos, fazê-los refletir sobre uma 

determinada atividade, orientar a prática, eu acho que é a minha contribuição com 

esse aluno. 

 

K: Você pode dizer mais sobre a postura que tenta passar para o bolsista diante uma 

turma, ou até mesmo diante do ambiente escolar?   

R: Uma das coisas que é um desafio para professor de escola pública é fazer com 

que o aluno perceba a necessidade de aprender, para estar inserido no contexto 

social. O mercado de trabalho demanda a procurar ampliar os horizontes em relação 

à vida acadêmica.  O bolsista que vai para uma escola pública tem um desafio a 

atravessar, geralmente pelo contexto social o aluno não percebe a educação como 

um meio de ascender socialmente, geralmente à família não valoriza, não 

acompanha esse aluno. E esse aluno segue a vida escolar sendo empurrado para 

determinada situação que desconhece. Então, você ensinar a quem não quer 

aprender é muito complicado, o bolsista vai se deparar com a situação de que vai 

precisar "encantar" esse aluno da escola pública e com a situação de que ele 

preparou uma aula maravilhosa, gastou tempo para buscar essa atividade, para 

preparar um material, e muitas vezes esse aluno não quer participar, ele não se 

dispõe a participar. Então, o primeiro grande desafio do bolsista vai ser não se 

desestimular diante dessa situação. Depois vem a questão da indisciplina. 

Consequentemente, se o aluno não está interessado vem à questão da indisciplina. 

Se você não tem maturidade para perceber que determinada turma tem mais 

energia, exige atividades que trabalhe a concentração, e você consiga esse objetivo 

com esse aluno, então você precisa experimentar outras situações. E no sentido 

mais amplo, o bolsista deve se portar sendo sensível às questões sociais e às 

necessidades do aluno, perceber o que cada turma tem de particular, buscar 

atividades apropriadas para determinada turma, se você tem uma turma 

extremamente cheia de energia e você está sempre propondo atividade que 

favoreça a agitação da turma, você não vai conseguir o objetivo que você quer. Você 

precisa saber dosar, em algum momento você pode ofertar uma atividade que eles 

possam liberar essa energia, mas que na maior parte do tempo você precisa de uma 

atividade que exija dele aquilo que precisa ser trabalhado, que é a concentração. Um 
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erro que o professor, e aí bolsista, não pode cometer, é ir para uma sala de aula 

subestimando aquela clientela, às vezes por estar em uma escola pública acredita-

se que o meu conhecimento básico é suficiente, e às vezes você se depara com 

situações bem constrangedoras de alunos que têm em casa uma determinada 

assistência e buscam conhecimento, coloca o professor em saia justa e você por 

estar com aquele conhecimento básico demais não consegue corresponder à altura 

o que o aluno esta exigindo de você. Então, enquanto bolsista, eles precisam ter 

essa noção: precisam estar preparados, saber do conteúdo direitinho, ter várias 

formas de explicar uma mesma coisa, você vai explicar a mesma coisa sempre. Se o 

aluno não entendeu você vai explicar de outra forma, porque aquela que você 

explicou da primeira vez ele não alcançou. Então, o bolsista ele tem que ter o 

conhecimento, o domínio de sala, a assiduidade. Engraçado: a gente não é 

funcionário público? Alguns funcionários que não trabalham com a sala de aula 

podem se dar ao luxo de atrasar ou sair antes: dez minutos não vai ter problema. 

Porque ele tem um trabalho a cumprir que determinado pelo tempo. Professor de 

sala de aula não pode fazer isso! Ele tem um horário que começar e terminar a aula. 

Então, ele não pode se dar ao luxo de estar ausente, ele não pode se dar ao luxo de 

estar atrasando, até porque ele é exemplo. Como é que eu vou cobrar do aluno que 

está em formação, assiduidade e pontualidade, se eu sou o professor, não sou 

pontual nem sou assídua? 

 

K: Sobre as atividades que são desenvolvidas, existe alguma avaliação antes e 

depois de colocado em prática?   

R: Geralmente a avaliação anterior é a do planejamento quando o bolsista lhe 

propõe uma atividade e pela minha experiência não vai funcionar daquela forma, 

então refazemos o planejamento e pensamos o que poderemos estar fazendo para 

que essa atividade possa acontecer da melhor forma possível. A avaliação após ela 

geralmente é feita quando termina a ação. Por exemplo, no Clube da Matemática, 

depois que a gente arruma a sala e retira os materiais sentamos e vamos discutir o 

que deu certo, como é que da próxima vez vamos agir, se o tempo foi suficiente ou 

não. Sempre temos esse cuidado em avaliar. Em relação às atividades de iniciação 

a docência e apoio pedagógico, essa avaliação é feita mais diretamente com aquele 

bolsista, onde foi preciso fazer alguma intervenção, seja porque não conseguiu 

passar o conteúdo, o que geralmente não acontece, eles vão até certo ponto 
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preparados porque estão ali pra isso, mas se acontecer. A avaliação é feita dessa 

forma, se tudo deu certo, se podemos repetir em outra série, vamos fazer assim 

adequando para outra turma; e quando não, tentamos discutir o que não deu certo e 

como melhorar para uma próxima situação. 

 

K: A participação no PIBID tem influenciado no seu cotidiano profissional? 

R: Tem.  Porque tira a gente da zona de conforto. Dezesseis anos na sala de aula 

você está, de certa forma, confortável com aquilo que você já sabe fazer. O PIBID 

vem a nos desafiar, porque a proposta é trazer a possibilidade de inovar a sua 

prática, estamos sempre buscando possibilidades do bolsista perceber como pode 

ministrar aula. Não é que não pode ser aquele modelo de aula, não deve ser sempre 

aquele modelo de aula, porque devemos dar oportunidade do bolsista experimentar 

diversas metodologias. A partir do momento que ele incentiva ou exige buscar outras 

formas para o processo de prática de ensino, então ele me tira dessa zona de 

conforto, ele faz com que eu busque além daquilo que sei fazer. 

 

K: Você se recorda de alguma situação que vivenciou em sala de aula em que o 

aprendizado no PIBID tenha contribuído? 

R: As novas tecnologias, temos uma lousa digital na escola e já fazia um tempo que 

ela estava lá, e eu só fui usar com atividades do PIBID. Houve a necessidade de 

fazer vídeo-aula, uma atividade utilizando essa tecnologia, e eu fui lá, busquei o 

conhecimento para fazer. Provavelmente se não tivesse solicitado, através da 

equipe, dos próprios bolsistas querendo fazer uma atividade desse tipo; teria dado a 

aula de outra maneira, não teria ido buscar complicações e nem mexer numa coisa 

que eu não dominava. Esse é um exemplo bem básico do que provavelmente eu 

não teria feito se não tivesse com o PIBID. Quando eu falo isso, do exemplo da “torta 

na cara”, são atividades que não exigem tanto a questão do conhecimento maior, 

mas exigem a questão de ter um grupo ali auxiliando para funcionar. Jogos e outros 

materiais, por exemplo: a escola tem, mas não basta ter, é preciso ter um espaço, 

pessoas supervisionando, senão o objetivo não é alcançado. Se eu colocar o jogo 

para o aluno e deixar eles jogarem da forma como eles quiserem, qual o objetivo 

dessa aula, não tenho como supervisionar, uma sala de 30 alunos, se eu colocar em 

dupla eu não tenho como ficar efetivamente  na orientando 15 duplas. Você ter mais 
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gente trabalhando naquela situação favorece a aprendizagem, evita o dispersar, 

evita a indisciplina, então são condições que sem o PIBID não tinha como fazer. 

 

K: Gostaria que comentasse sobre algo que não foi perguntado anteriormente 

referente ao PIBID como espaço de formação inicial e continuada de professores de 

Matemática. 

R: Esse programa é importante, principalmente para quem está em formação, 

porque há oportunidade dele se reconhecer no processo, experimentar, vivenciar 

aquilo que ele escolheu fazer, antes de realmente entrar no mercado é importante. 

Queria ter tido eu essa oportunidade. Não sei como está a grade curricular do curso, 

mas nossa prática eram três disciplinas, destinadas para o ensino fundamental e 

médio, a prática do aluno na escola, eu só dei duas aulas. Como eu posso dizer que 

estava formada?! Tendo dado apenas duas aulas isoladamente, muitas vezes sem a 

supervisão de professor nenhum. Então, é importante que se reconheça que essa 

fundamentação do programa para o professor que está sendo formado é importante. 

Primeiramente, essa questão dele estar tendo essa oportunidade, segundo estreitar 

esse laço universidade e escola básica é outra coisa que é extremamente importante 

para o profissional da escola básica. A autoestima do profissional é aumentada ao 

poder colocar suas experiências e poder contribuir. O que se comenta culturalmente 

é que os professores de escola básica por não ter uma remuneração adequada, por 

não ter condições favoráveis de fazer acontecer a melhor prática, está estagnado no 

processo. E têm pessoas muito boas na escola pública, pessoas que, mesmo diante 

de todas as dificuldades, ainda estão motivado por algo a mais. A educação é uma 

coisa apaixonante pra quem gosta dela, vai além da questão financeira, da 

valorização, vai além: para quem gosta vai além... Que se tenha essa noção da 

importância desses bolsistas na escola para formação desse profissional, como 

também das atividades no Mario Lira que com a possível saída do PIBID vão ser 

impossibilitadas de fazer. Por exemplo, nos sábados tem o Clube da Matemática. 

Professor nenhum trabalha dia de sábado. Quando você é contratado na rede, sua 

carga horária vai de segunda a sexta naquele horário que você trabalha. Ir ao 

sábado não é obrigação da coordenação, da merendeira, da direção da escola. 

Então quando você encontrar uma escola com profissionais que se disponham abrir 

mão daquele sábado por mês, abrir mão daquele dia, de estar uma manhã com a 

família, ou acordar um pouco mais tarde para estar numa atividade da escola? É 
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difícil. Então, eu não conto com o grupo de professores para desenvolver essa 

atividade, eu conto com o grupo do PIBID. Se esse grupo não existir, não tem essa 

atividade. Eu conto com a coordenação para auxiliar no que for preciso, com 

material. Mas o trabalho que é desenvolvido e aplicado, só é possível porque eu 

tenho o grupo do PIBID. Muitas vezes a direção vai abrir a escola, deixa a chave 

comigo, as meninas da merenda chegam e perguntam a quantidade de pessoas 

para fazer um lanche mais fácil de fazer. Dependendo das atividades, que exige 

mais pessoas trabalhando comigo, eu só posso fazer porque tem o grupo, caso 

contrário ela não vai sair do papel, porque eu não terei esse grupo, eu não terei um 

coordenador que possa deixar a atividade dele, de estar atendendo aos pais, que é 

sentar com os professores para planejar, para estar me auxiliando numa atividade 

em sala de aula. Não existe essa possibilidade. Então, o PIBID só tem a contribuir 

nesse processo comigo, com a escola e com o aluno que está sendo formado para 

ser professor. O aluno de licenciatura que vivência tudo aquilo, e no dia que for para 

sala de aula já vai sabendo o que vai encontrar. 

 

5.7  JANILSON ANANIAS DE AMARANTE28 

 

K: Primeiramente gostaria que você se identificasse, dizendo nome e idade (se 

quiser). E comentasse brevemente sobre sua trajetória estudantil. 

J: Meu nome é Janilson Ananias de Amarante, tenho 29 anos. Estudei minha vida 

inteira em escola pública, do Ensino Fundamental I até o Ensino Médio. Deparei-me 

durante o ensino básico com escolas razoavelmente satisfatórias, apesar de serem 

públicas. As dificuldades que encontrei foram basicamente a falta de professores em 

algumas disciplinas, mas foram boas escolas, diante do contexto geral foram boas 

escolas. 

 

K: Qual período do curso está cursando? 

J: O quinto período. 

 

K: Porque escolheu ser professor de Matemática? 

                                                             
28

 Entrevista como o bolsista do PIBID de Matemática da UFRN/Natal realizada no dia 16 de 
Dezembro de 2015 na Secretária de Educação à Distância da UFRN/Natal.  A cópia da carta de 
cessão encontra-se no Apêndice deste trabalho. 
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J: Desde pequeno eu sempre gostei de muito de cálculo e também tive bons 

professores de Matemática, professores que me estimularam a estudar Matemática, 

a ver sua utilidade. Então isso foi o que mais me atraiu. 

 

K: Por que decidiu ingressar neste Programa PIBID? 

J: Desde o início eu sempre quis ter a experiência em sala de aula, porque eu acho 

que a realidade é fundamental para qualquer profissional. Por mais que você tenha a 

teoria, mas se não tem a prática, você não tem a vivência, acredito que isso é uma 

barreira muito grande. Eu descobri que o PIBID oferecia a oportunidade de ter uma 

experiência em sala de aula e uma experiência assistida. Não de qualquer forma, 

mas orientada e planejada. Isso me atraiu ao PIBID. 

 

K: Há quanto tempo atua neste programa? 

J: Eu já estou no PIBID há um ano e nove meses, desde o primeiro período da 

graduação. Consegui na seleção, e um ano e nove meses que estou no PIBID. 

 

K: Como é que você percebe que esse Programa tem contribuído na sua formação 

inicial?  

J: A formação que o PIBID proporciona é algo impressionante, porque na verdade eu 

acredito que o PIBID deveria ser uma disciplina da nossa grade, por proporcionar à 

experiência em sala de aula. Ele nos proporciona assessoria, você não vai para sala 

de aula de qualquer maneira, você vai para sala de aula orientado pelo seu 

supervisor, pelo seu coordenador. Existe todo um planejamento que é feito conosco 

sobre as atividades que vão ser desenvolvidas, qual será a minha função em cada 

parte dessa atividade. Então, eu acredito que o PIBID é fundamental na formação de 

qualquer professor seja ele de Matemática, Química, Biologia. E eu posso dizer que 

sou outra pessoa depois do PIBID. O PIBID me proporcionou uma experiência muito 

grande, ele abriu a minha mente pra procurar ensinar Matemática de uma forma 

mais contextualizada, fugindo do tradicionalismo que presenciamos em muitas 

escolas. O tradicionalismo muitas vezes distancia o aluno da disciplina. 

 

K: Quais são as ações que participa pelo PIBID no âmbito escolar e da UFRN? 

J: Na UFRN desenvolvemos atividades de planejamento junto com os 

coordenadores, supervisores, também fazemos atividades de plano de aula, temos 
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também curso de capacitação, esses cursos variam, tem curso de duração de duas 

horas, também temos cursos de duração de uma semana. Existe essa preocupação 

do PIBID para com bolsita de contribuir com sua formação, então as palestras os 

estudos são dos mais variados, desde conteúdo da aplicação da Matemática até a 

Educação Matemática. Você tem oportunidade de estudar sobre a Educação 

Matemática e também da aplicação Matemática. 

 

K: E como você percebe que essas atividades estão relacionadas com a formação 

docente? 

J: Eu acredito que o professor, aliás, como qualquer profissional, precisa estar em 

constante aperfeiçoamento. Estas atividades contribuíram para que a gente possa 

continuar se especializando, se atualizando; isso não pode parar na formação inicial 

de qualquer profissional principalmente do professor, precisa estar atento ao que 

está acontecendo no mundo para poder aplicar em suas aulas e dessa forma fazer 

com que suas aulas sejam mais atraentes. 

 

K: Pode citar alguma atividade que você aplicou na escola? 

J: Recentemente desenvolvemos na escola Nestor Lima o Projeto Água, esse 

projeto surgiu a partir da professora Giselle com a questão da crise hídrica 

principalmente no estado de São Paulo. Então, foi pensado como a Matemática 

poderia ser utilizada para contribuir nesse momento de crise. Nós debatemos (o 

grupo do Nestor Lima) sobre qual seria o assunto e como nós abordaríamos. 

Decidimos denominado como Projeto Água, pra que os alunos pudessem perceber a 

utilidade da Matemática naquela situação que o país inteiro vive: a questão da crise 

hídrica. Então, a partir daí os bolsistas dentro do seu nível de atuação, onde as 

duplas de bolsistas responsáveis pelos 6º ano do Fundamental, 1º série, 2º série e 

3º série do Ensino Médio, delinearam suas linhas de conteúdos que foram 

abordados dentro do projeto. A partir disso, nós começamos a desenvolver essa 

atividade. Eu particularmente junto com meu colega, o Vitor, trabalhamos com o 3º 

ano do Ensino Médio e nós abordamos os conteúdos de estatística, porcentagem, 

função. Trabalhamos numa forma bem geral com os conteúdos, buscando a 

aplicação desses conteúdos. Nós montamos o projeto de trabalho junto com a 

professora Giselle e a nossa supervisora Vilka Lorena. Fizemos à apresentação do 

projeto a turma, explicamos para eles como seria nossa proposta e recebemos deles 
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também o retorno disso, o que nós poderíamos acrescentar para o projeto e 

começamos desenvolver esse projeto. Com o 3º ano durou três meses do início até 

a conclusão. Esse projeto se deu da seguinte forma: nós iniciamos primeiro 

aplicando um questionário com a turma sobre a situação da utilização de água nas 

suas residências e depois na escola. Neste questionário nós pedimos que eles 

comentassem como se dava o consumo de água, se na sua residência era de 

maneira racional ou não, o que poderia melhorar e eles fizeram isso. Propusemos 

também algumas atividades práticas do desperdício de água em suas residências e 

depois nós atuamos mais especificamente na escola. Nós fizemos uma atividade de 

estimativa do desperdício de água na escola, primeiro os alunos do 3º ano eles 

identificavam todos os pontos da escola que possuíam vazamentos ou água que 

poderia ser reutilizada, após a identificação desses pontos eles fizeram a estimativa 

do desperdício. Eles verificaram o desperdício de água no bebedouro, no banheiro, 

chuveiro, torneira do pátio, cozinha. Então, eles foram medir esse desperdício 

através de atividade simples, utilizando simplesmente regra de três e utilizando 

mecanismos bastante simples, por exemplo, utilizamos copos descartáveis de 500 

ml, de 50 ml para poder calcular o desperdício. E essa é uma proposta do PIBID: 

tornar a sala de aula um ambiente de experiência para o aluno e utilizando aquilo 

que está mais próximo da nossa realidade. Nós não usamos nada de extraordinário, 

apenas materiais simples, do dia a dia: copo descartável, cronômetro de celular, 

prancheta, lápis... Então, foi algo bastante interessante. 

 

K: Em sua opinião, como participar desta atividade contribuiu para sua formação, 

especificamente nesta atividade? 

J: Para mim foi um desafio, elaborar atividades, me ver como professor, elaborar 

atividades que fossem atraentes aos alunos e não fosse apenas algo momentâneo, 

mas que eles se envolvessem e levassem a problemática para as suas famílias e 

amigos. Para mim foi um momento desafiador. Você criar atividades para estimular o 

aluno a aprender, a buscar o conhecimento, a experimentar a Matemática de uma 

maneira real, não ver apenas a conta de luz, mas saber como se calcula a conta 

cobrada, como a conta de água funciona, como a Matemática está presente. Às 

vezes você olha a conta e apenas paga, mas você precisa saber como se dão 

aqueles cálculos. Será que se diminuir meu consumo de água isso vai refletir 

diretamente no que vou pagar? Pode ser que não, se você estiver cadastrado na 
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conta mínima, são 10 m3(eu acredito). Não vai interferir se você já está dentro da 

cota mínima, você não vai ter uma redução no valor da sua conta, mas você vai 

estar fazendo um benefício social através da economia de água. Nós fizemos com 

eles uma atividade onde eles trouxeram a conta de água e nós explicamos 

detalhadamente as partes da conta de água e como se dava o cálculo. Essa foi uma 

das atividades proporcionadas. 

 

K: Enquanto bolsista do PIBID você planeja e aplica essas atividades. Existe algum 

momento de avaliação antes dessa aplicação e depois dessa aplicação? 

J: Sim existem. Nós desenvolvemos o planejamento da atividade, compartilhamos 

esse planejamento com o supervisor e o coordenador e eles avaliam se falta alguma 

coisa ou com o que eles podem contribuir. Existe uma atenção muito especial deles 

com isso, para que façamos o planejamento e enviemos para eles com antecedência 

para que eles também possam contribuir, então não é algo isolado, algo que existe a 

contribuição do bolsista, do supervisor, do coordenador e de outras pessoas que 

possam contribuir. Existe esse tipo de avaliação antes da aplicação e também temos 

depois, nós elaboramos o relato da atividade, apresentando nossas dificuldades, o 

que nós conseguimos desenvolver, o que nós não conseguimos desenvolver, 

fazemos um replanejamento para que isso possa ser executado posteriormente, 

tendo em vista corrigir os erros que foram cometidos, ou então, não o erro, mas 

aquilo que ficou faltando além da atividade. 

 

K: Como você percebe a contribuição do supervisor na sua formação inicial? Como é 

que você vê a figura desse supervisor? Até que ponto o supervisor influência na sua 

formação? 

J: Para mim o supervisor tem uma importância muito grande. Desde o início nunca 

tive problemas com minha supervisora, pelo contrário, eu sempre apresentei para 

ela as minhas dificuldades e ela sempre me orientou que era normal ter receio no 

início. A primeira atividade em sala de aula era normal esse receio, mas também me 

ensinou o que fazer, como me comportar diante de algumas situações. Diante de 

situações que eu tive dificuldade, ela interferiu imediatamente me auxiliando. Não 

me deixando numa situação constrangedora, mas, pelo contrário, soube me orientar 

muito bem, me deu uma acessória. Então, o papel do supervisor faz essa ligação 

entre o bolsista e o coordenador, na sala de aula ele é o nosso guia, ele já tem uma 
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vivência em sala de aula. Essa experiência nos passa segurança. Você está em sala 

de aula, olha para o lado e vê o supervisor, sabe que ele está ali não para lhe 

criticar, mas para lhe auxiliar é muito importante. Logo no início por não ter 

experiência em sala de aula você não tem maturidade para lidar com certas 

situações, por exemplo, com a indisciplina da turma. Às vezes o aluno olha pra você 

e ele sabe que você ainda não é um professor, e sim um aluno da graduação, muitas 

vezes acontece da turma não lhe dar atenção e, às vezes, você não sabe como se 

comportar naquele momento. Diante do momento de indisciplina, não sabe se impõe 

uma postura mais rígida ou procurar envolver-se mais com eles. A supervisora se 

portou muito bem quando pediu atenção da turma, explicou que a partir daquele 

momento eu estaria com eles e a mesma postura que eles tinham com ela eles 

deveriam ter comigo. Ela fala bastante sobre como elaborar as aulas, para fazer 

atividades práticas, porque essa prática envolve o aluno, quando ele está envolvido 

com o conteúdo ele evita está disperso. Então quanto mais atividades práticas que 

você elaborar, menos dificuldade você vai ter com controle da turma. Eles vão estar 

mais envolvidos com a atividade e vão deixar de lado as distrações: celular, 

conversas paralelas, estes tipos de coisa. Portanto, é fundamental a atuação do 

supervisor. 

 

K: Recorda alguma outra atividade desenvolvida na escola? 

J: Na escola nós elaboramos o Torneio de Matemática, em que não está presente 

apenas atividades com conteúdos matemáticos, mas há parceria com os professores 

de História, Biologia, Química, Física. Todos professores, na verdade, procuram 

participar. Procuramos envolver a escola como um todo: participam alunos de todas 

as séries. E o torneio elaborado pelos bolsistas orientados pelo supervisor e 

coordenador, eu vejo como uma oportunidade de chamar a atenção do aluno para 

utilidade da Matemática, para que vejam a Matemática de uma maneira diferente. 

Não aquela tradicional apenas com cálculos, mas vê como um jogo de raciocínio 

lógico. Nos torneios a gente pode utilizar materiais manipuláveis que muitos alunos 

não tiveram a oportunidade de fazer a manipulação deles, por exemplo, o Tangran, a 

Torre de Hanói e outros materiais. A escola para por causa do torneio: todos podem 

observar as atividades que são desenvolvidas e depois eles procuram pra saber 

quando vai ter novamente, sobre o jogo usado. O Torneio é uma das atividades que 

nós desenvolvemos com eles. Nós também desenvolvemos no Projeto Água com o 
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3º ano uma atividade extraclasse, uma visita que fizemos a estação de tratamento 

de água da CAERN. Retirar os alunos de sala de aula e levá-los para um ambiente 

novo com intenções de abordar o conteúdo matemático. 

 

K: Você sentiu dificuldade em realizar alguma ação específica do PIBID? 

J: Os professores sempre estimulam a gente a escrever, a produzir artigo e resumo 

para eventos e pensando numa forma de sistematizar aquilo que nós aplicamos em 

sala de aula. Às vezes você desenvolve uma excelente atividade em sala de aula, 

mas não sistematiza. Sendo que sistematizada pode gerar novas ideias por outras 

pessoas e otimizar o aprendizado do aluno. E nós temos todo apoio dos 

coordenadores e supervisores no incentivo da produção de trabalhos para eventos. 

A minha maior dificuldade no PIBID foi produzir esses trabalhos, mas fui bem 

assessorado pela coordenadora e consegui produzir artigo, resumo, apresentar 

esses trabalhos nos eventos que foram propostos. Então, assim a minha dificuldade 

foi justamente em produzir artigos para eventos, e não em elaborar a atividade. Mas 

sim conseguir sistematizar e expor para os participantes do evento como foi a 

atividade, fazer um embasamento teórico, mas recebemos orientações para isso. 

 

K: Até que ponto você imagina que a participação nesses eventos contribuiu para 

sua formação? 

J: Eu acredito que é fundamental. No inicio eu tinha uma visão meio preconceituosa 

desses eventos, ir ao evento só ouvir sem nenhuma produção prática; mas quando 

você começa a socializar o que fez com outras pessoas consegue perceber a 

utilidade daquilo que produziu e consegue perceber a utilidade das coisas que outras 

pessoas produziram. Isso é bastante interessante. Durante um evento que 

aconteceu aqui, na UFRN, o ENALIC, eu consegui através da apresentação do 

trabalho uma amizade com um colega de São Paulo que acabou de se formar, 

também do PIBID. Enquanto eu estava apresentando o trabalho ele apareceu, 

perguntou e falou que tinha visto o trabalho na programação e que tinha vindo 

exclusivamente para ver aquele trabalho. Nós tivemos a oportunidade de sentar e 

conversar como realmente aquela atividade tinha acontecido nos seus mínimos 

detalhes, porque ele compartilhou comigo que ele tinha uma dificuldade muito 

grande de utilizar isso nas suas aulas. O objeto do meu trabalho era a utilização da 

informática na Matemática. O trabalho era sobre a utilização do Geogebra em sala 
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de aula e ele perguntou como era a questão de suporte, como apenas duas ou três 

pessoas conseguiam atender uma turma com 45 alunos no laboratório, como se deu 

essa atividade, quais foram essas atividades. Então,  a participação nesses eventos 

é muito importante para formação, eu hoje vejo a participação nesses eventos com 

outros olhos. Porque é um local onde você tem professores com mesmo objetivo que 

você, melhorar o ensino de Matemática, com diversas ideias que podem ser 

utilizadas em sala de aula, então assim, importantíssimo. 

 

K: Pode comentar mais sobre a atividade que usaram a informática como recurso na 

sala de aula do trabalho apresentado no ENALIC? 

J: No nosso caso especificamente foi com o Geogebra. A gente aplicou essa 

atividade com uma turma de geometria analítica. Nós desenvolvemos atividades 

básicas. Eu e a minha colega (a Alessandra) não tínhamos experiência práticas de 

atividades com o Geogebra, então nós fomos pesquisar, observamos algumas 

atividades prontas que já existiam na internet e conseguimos montar algo básico; 

mas a partir daí conseguimos desenvolver outras atividades juntos com os alunos. 

Para eles foi algo novo porque eles não sabiam que existia um software Matemático 

para o ensino de geometria analítica. Depois apresentamos a eles não só o 

software, mas os aplicativos, já que a maioria dos alunos hoje dispõe de aparelhos 

smartphone com sistema que permite utilizar os aplicativos. Mostramos que existiam 

aplicativos que poderiam ser utilizados para o estudo da Matemática. Então, nós 

montamos um trabalho sobre as atividades que desenvolvemos com o Geogebra 

com a turma e compartilhamos esse trabalho com os colegas no evento. 

 

K: Como você percebe que o PIBID contribui na sua formação ao produzir uma 

atividade como esta mencionada?  

J: O PIBID proporciona estudos palestras e dentre as palestras que eu participei 

uma delas era justamente sobre a utilização das novas tecnologias no ensino de 

Matemática. Foi nessa reunião de estudos que conheci o Geogebra e a outros 

softwares que me auxiliam no ensino de Matemática, até então eu não sabia que 

existiam esses softwares. A partir desse momento eu consegui visualizar uma 

possibilidade de tornar a aula mais atraente para o aluno, porque às vezes você 

utilizando o quadro faz um desenho mal feito e o aluno não consegue compreender 

realmente aquela figura, as suas dimensões, não consegue dar uma visão mais 
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específica. Diferente da utilização do software, que você consegue girar a figura, 

consegue colocar ele em 3D, rotacionar ela 360 graus, então é muito importante. O 

PIBID me apresentou isso, essas novas tecnologias que podem ser utilizadas no 

ensino de Matemática e a todo o momento nós somos incentivados a buscar a 

utilização dessas tecnologias. 

 

K: Existem outros recursos apresentados no PIBID que contribuiu para sua futura 

profissão? 

J: Sim, através da utilização de materiais manipuláveis como, por exemplo, o 

Tangran. Eu observei uma aula ministrada pelos coordenadores no Laboratório de 

Ensino de Matemática em que utilizou o Tangram. Foi trabalhado o conteúdo de 

áreas, semelhança de triângulos utilizando simplesmente o Tangran. Uma atividade 

prática em que os alunos aprenderam a construir o Tangran a partir de uma folha de 

papel ofício. Então,  a utilização desses materiais manipulativos de uma forma 

simples e por mais que a escola não tenha recurso, se você tem aquele material 

impresso você consegue com duas folhas para cada um criar um Tangran e 

trabalhar o conteúdo em cima daquele material. Por mais simples que seja você 

consegue esclarecer quais são as propriedades das figuras que constitui o Trangran. 

Então, além da utilização das tecnologias existe um incentivo na utilização de 

materiais manipulativos, existe também um incentivo na produção de jogos, desses 

materiais manipulativos. Contudo, o PIBID não se restringe a utilização daquilo que 

já está pronto, mas pelo contrário, proporciona a oportunidade de você desenvolver 

o material que vai ser utilizado, jogos e outros tipos de materiais. A respeito da 

produção de material, no nosso projeto como o 3º ano, “A Matemática do 

Desperdício”, nós conseguimos produzir um mecanismo de economia de água. Ele 

capta água do ar-condicionado e essa água é armazenada em uma tubulação e 

esse mecanismo de economia de água foi produzido pelos alunos, nós apenas 

orientamos em algumas partes da produção, eles viram a ideia, adaptaram a 

realidade da escola. Esse estímulo que nós temos para a produção de materiais 

facilitou na hora de orientar como seria a produção, sobre o planejamento da 

atividade, os alunos planejaram e a gente coferia se os cálculos estavam corretos, 

se a medição estava correta, como seria. Levamos essa experiência pra eles, de 

não apenas chegar e agir sem o planejamento, mas planejar pra que a execução 

seja feita de maneira mais simples.  
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K: O que poderia expor sobre PIBID como espaço de formação inicial que não foi 

comentado anteriormente? 

J: Como eu já disse eu acredito que o PIBID deveria ser como uma disciplina da 

grade do curso de licenciatura em Matemática diante da sua importância para 

formação. Eu não consigo me ver um futuro professor de Matemática sem ter 

passado pela experiência do PIBID. Essa questão de orientação, de possibilidade de 

atuação, você tem total liberdade de criar projeto, de criar jogos e aplicá-los. E além 

de você ter essa liberdade você possui esse suporte, não é que você tem a ideia que 

você está só, você pode contar com a participação de outros bolsistas de outras 

escolas, você pode contar com a participação dos supervisores de outras escolas 

também. Você poder utilizar a sua ideia e ter suporte para aplicar é muito importante. 

Por isso acredito que o PIBID contribuiu bastante para minha formação e não só 

para mim, mas para de todos os colegas. O PIBID não pode acabar, pelo contrário, 

ele precisa ser aperfeiçoado, estendido para os demais alunos da graduação, todos 

precisam ter esse contato, poder vivenciar a experiência de sala aula de uma 

maneira assistida.  

 

K: Participar do PIBID lhe permite ampliar seus horizontes após concluir o curso? De 

que forma? 

J: Assim que entrei no curso a minha visão era basicamente conseguir me formar e 

após formado atuar em sala de aula. Mas a partir das experiências vivenciadas no 

PIBID eu consegui perceber que dificilmente conseguirei ser um bom profissional se 

eu acabar o curso e permanecer naquela situação sem buscar uma experiência, sem 

buscar novas atividades, novos meios, novos mecanismos para desenvolver em sala 

de aula. Nós vivemos num mundo globalizado, onde as mudanças elas ocorrem a 

todo tempo. Nós somos professores e precisamos utilizar essas mudanças a nosso 

favor e para isso precisamos estar sempre em constante aperfeiçoamento. Eu não 

consigo enxergar um professor que não busca essa mudança, não busca essa 

melhoria, essa transformação na arte de transmitir, proporcionar a produção de 

conhecimento por parte do aluno.        
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5.8  HENRIQUE SILVESTRE MAIA29 

 

Klêffiton: Primeiramente gostaria que você se identificasse dizendo seu nome e 

idade (se quiser). Em seguida comentasse brevemente sobre sua trajetória 

estudantil. 

Henrique: Meu nome é Henrique tenho 21 anos. Sobre minha trajetória estudantil, eu 

cursei o Ensino Fundamental e o Médio no interior do estado. Em 2010 conclui o 

ensino médio, logo em seguida ingressei no curso de Matemática (licenciatura) e 

estou no meu último período da graduação.  

 

K: Por que escolheu ser professor de Matemática? 

H: Desde as séries iniciais, do Ensino Fundamental I que eu sentia vontade de ser 

professor, quando cheguei ao Ensino Médio eu fui meio que fechando um leque, eu 

sabia que queria ser professor e fui fechando o leque quanto às disciplinas que eu 

gostava mais. Então a Matemática se sobressaiu, por isso que eu escolhi 

Matemática. 

 

K: Porque decidiu ingressar nesse Programa, o PIBID? 

H: Primeiro que me falaram muito bem. Falaram e me apresentaram o projeto. Sabia 

que era uma boa oportunidade de ingressar para conhecer o projeto, para ver se 

acrescentaria alguma coisa a mais na minha formação. A partir daí fiz a seleção. 

Confesso que no momento que fiz a seleção não conhecia muito, não sabia a 

dimensão do projeto. Depois que ingressei fui conhecendo o desenvolvimento das 

atividades, conhecendo o projeto e passei essa trajetória no programa.  

 

K: Há quanto tempo atua no PIBID? 

H: Há três anos. 

 

K: Como o PIBID contribui com sua formação inicial? 

H: Eu vejo o PIBID como um programa muito diferente, um programa que forma 

professores, dá suporte ao licenciando que faz o diferencial na sua carreira. É 
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 Entrevista como o bolsista do PIBID de Matemática da UFRN/Natal realizada no dia 7 de Janeiro de 
2016 na Secretária de Educação à Distância da UFRN/Natal.  A cópia da carta de cessão encontra-se 
no Apêndice deste trabalho. 
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diferente dos licenciandos que apenas pagam30 os estágios e a carga obrigatória 

das disciplinas de educação, porque o PIBID proporciona conhecer mais sobre o 

modo como trabalhar determinados conteúdos de forma diferente, envolvendo 

tendências em Educação Matemática, como envolver o aluno na sua aula para que 

você saia do método tradicional de ensino. Esse é o grande diferencial do projeto na 

nossa carreira, no nosso currículo, vamos dizer assim. 

 

K: Quais são as ações e atividades que participa pelo PIBID de Matemática no 

âmbito escolar e no âmbito da UFRN? 

H: Nós do PIBID de Matemática desenvolvemos várias atividades na escola e na 

UFRN. Na UFRN a gente participa de reuniões. As reuniões de planejamento das 

atividades que executamos na escola e as reuniões gerais que são para debater o 

que está acontecendo no âmbito escolar durante todo mês de atividades. E também 

para debater algumas questões sobre o PIBID de forma geral, tanto na UFRN 

quanto no Brasil. Já nas escolas, as atividades que mais desenvolvemos são 

atividades da aula de reforço, no horário do contraturno... No caso do projeto de 

Matemática, por exemplo, temos uma atividade muito conhecida que é o “Torneio 

Show da Matemática”. Quando ingressei no projeto tinha apenas três escolas e 

depois passaram a ser seis. E nessas seis escolas fazemos o “Torneio Show da 

Matemática” que é a junção de todas as atividades que fazemos durante o ano letivo 

na escola, passamos o ano trabalhando com os alunos algumas atividades e 

geralmente entre o mês de setembro, outubro e, no máximo, novembro 

desenvolvemos o torneio que é o grande ápice do nosso ano na escola. Além de ser 

um Torneio de Matemática, envolvemos as outras disciplinas, uma questão de 

interdisciplinaridade. Também trabalhamos com os alunos no horário do contraturno 

aula de reforço, quando está próximo às provas e que os alunos sentem mais 

dificuldade. Tem a aula de intervenção na sala da professora supervisora: todas 

essas aulas são planejadas. e então, de acordo com o que a professora está 

passando em sala trabalhamos uma vez por mês junto com a professora, 

planejamos e eu executo a aula voltada para o conteúdo que ela está trabalhando 

em sala de aula. Essas são algumas das atividades que desenvolvemos na escola.  
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K: Como fazem para planejar essas atividades? 

H: Temos um calendário do nosso subprojeto, então nós temos duas reuniões no 

mês com o supervisor da escola que é quando a gente senta para planejar as 

atividades. A gente senta com o supervisor, a gente mostra o que a gente está 

propondo para uma determinada turma: se a gente estiver trabalhando com o 7º 

ano, por exemplo, essa turma está estudando equações, então a gente planeja uma 

atividade. Nós bolsistas nessas reuniões colocamos para a supervisora dar o aval e 

dizer se dá certo ou não e nos conduzir para melhorar essas atividades. 

 

K: As reuniões gerais também contribuem para o planejamento das atividades?   

H: Contribuem porque é o momento em que estão todas as escolas juntas. Às vezes 

um projeto que funciona bem em uma escola, não funciona em outra. Ou às vezes 

um projeto que é executado em uma escola não é executado em outra porque nem 

todos os coordenadores de áreas são responsáveis pelas mesmas escolas. Os 

supervisores são diferentes, então não tem tanto momento de comunicação em fora 

dessas reuniões gerais que são todos. Então, essas reuniões servem meio que para 

interligar as ações que estão sendo desenvolvidas nas escolas e servem para trocar 

as experiências vividas de acordo com as atividades que agente executa nas 

escolas. 

 

K: O que se discute nessas reuniões gerais, além das experiências que citou 

anteriormente, que possa está contribuindo na elaboração das atividades 

executadas na escola? 

H: Essas reuniões gerais que é quando envolvem todos os bolsistas, professores 

coordenadores e supervisores, elas são divididas também em reuniões de estudo 

que é exatamente quando um professor coordenador de área traz alguns temas, por 

exemplo, uma das reuniões trabalhou-se jogos. A professora nos conduziu, trouxe 

para nós o material e como seria trabalhar com jogos em uma aula, para tornar a 

aula diferente. Prática de leitura também foi trabalhada, como elaborar um plano de 

aula... Isso tudo foi fruto de reuniões e que deram suporte para nossa formação e 

para o projeto também.  

 

K: Quem ministra essas palestras ou oficinas, são os coordenadores?  
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H: Geralmente sim, os coordenadores de área ou professores convidados pelos 

coordenadores. Supervisor e bolsista também desde que seja convidado. Por 

exemplo, se desenvolvemos uma atividade na escola e o coordenador quer que as 

outras escolas conheçam essa atividade, então fazemos a exposição do nosso 

material pra outros bolsistas e supervisores.  

 

K: Recorda de algum momento que foi exposto algum material?  

H: Sim, recordo. Nós tivemos, logo que entrei no programa, nas reuniões de estudo, 

oficinas sobre o Hagá Quê e o Prezi. Foram oficinas ministradas por bolsistas e na 

ocasião eles trouxeram para os demais que não participaram do estudo para que 

todos se familiarizassem como eles. E também ministramos dessas oficinas em 

eventos como o Encontro Integrativo do Programa, fui ministrante na oficina de 

jogos. As atividades que nós executamos geralmente são colocadas pelo menos 

uma ou duas, em reuniões de estudo. 

 

K: Qual o intuito em trabalhar o Hagá Quê e o Prezi? 

H: No caso do Hagá Quê, a atividade foi idealizada por uma das bolsistas para 

trabalhar a história da Matemática em quadrinhos. O Hagá Quê é um programa de 

computador que proporciona a construção de histórias em quadrinho. Ela ministrou a 

oficina nessa reunião de estudo e mostrou para a gente o resultado dessa oficina e 

também nos apresentou o Hagá Quê para que pudéssemos trabalhar com ele. Algo 

bem similar foi com o Prezi, um software que faz apresentações, como slides, por 

exemplo, só que de uma forma mais dinâmica. Então, o bolsista que fez essa oficina, 

ele também nos apresentou em outra ocasião de como trabalhar com o Prezi. 

 

K: Em sua opinião, por que ações/atividades que citou até o momento, estão 

relacionadas com a proposta de formação de professores pelo PIBID de 

Matemática? 

H: O programa ele visa a formar professores com um diferencial. Então, todas essas 

atividades que desenvolvemos contribuem para que a gente amadureça nossa 

perspectiva profissional, que o programa nos exige. Um profissional que trabalha 

com tendências de Educação Matemática é diferente daquele profissional que leva 

para sua aula o tradicionalismo. Todas atividades, desde a sua elaboração até sua 
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execução, nos propiciam essa formação, esse grau de conhecimento, de vivências e 

experiências que vamos aprendendo aprimorar. 

 

K: E como é que você percebe que esse diferencial acontece a partir das práticas 

vivenciadas na escola? 

H: Isso é muito claro até mesmo quando conversamos com os nossos próprios 

professores de Matemática que não conhecem o Programa. Os professores que 

estão a um certo tempo na escola, que não fizeram uma formação continuada, não 

procuraram nenhum outro método. Eles até acham legal, mas muitos chegam a 

olhar meio desconfiados porque o pessoal trabalha dessa forma, isso dá muito 

trabalho, já vem colocando obstáculos, não é tão fácil, mas também não é 

impossível de ser realizada: uma aula diferente para os nossos alunos. Esse é um 

fato bem claro: enquanto comparamos um profissional que está saindo do Programa, 

como nós temos casos de alunos que já se formaram e outros que já estão na 

escola algum tempo e que não procuraram essas renovações, esses novos 

métodos. 

 

K: Você, enquanto bolsista, planeja e aplica atividades com alunos da educação 

básica. Existe algum momento de avaliação sobre o que elaboram? E do resultado 

das aplicações? 

H: Os bolsistas sentam para planejar uma atividade de acordo com o que o 

supervisor está dando em sala de aula, então quando chegam às nossas reuniões 

de planejamento ele vai nos conduzir, vai dizer se vai dá certo, se não dá onde 

podemos melhorar. E quando planejamos uma atividade temos como objetivo, no 

mínimo, que o aluno se identifique mais com o conteúdo, por exemplo. Então 

fazemos essa avaliação antes: como o nosso aluno pode aprender isso? Como ele 

pode despertar a curiosidade sobre esse assunto? Logo após a execução da 

atividade, vamos avaliando de acordo com a desenvoltura dos alunos nessas 

atividades, de acordo com o que propusemos nas atividades, se conseguiram 

cumprir e também com os relatos dos nossos alunos acerca das atividades que 

desenvolvemos. Então, eu acho que a avaliação é feita por essas duas etapas. E o 

professor/supervisor tem um grande papel porque vai nos conduzir e vai dizer se a 

atividade pode ou não dar certo e em que nós podemos melhorar. Até para que a 

gente possa melhorar para outra atividade. Ou para mesma atividade se for dividida 
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por módulos, onde é que a gente pode melhorar. Porque nós planejamos as 

atividades, mas quem diz o ritmo da atividade são os nossos alunos. 

 

K: Algo que aconteceu de muito marcante que vivenciou na escola que vai contribuir 

quando você estiver atuando na área? 

H: É bem desafiador, mas creio que transformar a agitação dos alunos ao meu favor 

e a favor da disciplina. Porque já trabalhei com uma turma... Tive a experiência de 

trabalhar com uma colega bolsista com a turma mais difícil de uma escola logo 

quando entrei no Projeto. Quando cheguei na escola ela me apresentou ao pessoal 

e à coordenação que enfatizaram ser uma turma difícil. Eles olhavam apenas para 

agitação dos alunos e para o trabalho que eles davam. E eu, junto com a bolsista, fui 

desenvolvendo um trabalho que já vinha sendo conduzido por ela. 

 

K: Pode citar qual foi esse trabalho? 

H: Foi na época da implementação do laboratório na escola, uma grande conquista e 

diante uma luta muito grande. Já vinha sendo trabalhado isso com a bolsista que 

estava longe de mim. Quando entrei ela estava só, sem dupla - porque a gente 

trabalha geralmente em duplas. O Laboratório de Ensino de Matemática na escola 

que trabalhávamos era muito pequeno, mesmo assim, queríamos montar o 

laboratório. O espaço já tinha sido cedido e a gente estava trabalhando na 

confecção de materiais, na organização do espaço. Nessa atividade pode-se 

perceber a transformação da agitação dos alunos para colaboração nessa que iria 

beneficiar não só a turma deles, mas toda a escola, todo o projeto. Então, foi uma 

turma assim que mudou, costumávamos dizer que mudou da “água pro vinho”, o que 

era uma turma muito agitada se tornou uma das turmas mais participativas do nosso 

projeto, das nossas atividades na escola. 

 

K: Como é que você percebe a contribuição do professor supervisor na sua 

formação inicial? 

H: Eu, graças a Deus, tive a sorte de ter pessoas em que eu podia me espelhar: os 

supervisores. Nossos coordenadores e o próprio Programa como um todo tem esse 

cuidado de selecionar professores que também têm essa afinidade com o novo e 

buscar coisas melhores. O supervisor é fundamental na nossa trajetória, porque de 

certa forma somos externos à escola, às turmas que ele trabalha. Nós não estamos 
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na escola todos os dias, ele é quem vivencia todas as turmas todos os dias, ele é 

quem conhece cada um dos alunos, sabe o ritmo de cada turma, onde é que pode 

avançar, onde é que devemos esperar. Então, quando planejamos uma atividade e 

levamos para o supervisor, ele é quem nos guia por onde podemos avançar, se 

atividade pode ficar sem alteração ou onde precisa melhorar. Ele é quem vai nos 

conduzindo. É um momento de troca de aprendizado, porque tanto eles como nós 

estamos tentando levar uma coisa diferente, e o suporte na aula do supervisor e a 

troca experiência de sala de aula com a gente que está chegando, estudando para 

ser professor e ir para uma sala de aula futuramente. 

 

K: Você comentou sobre se espelhar no professor. Quais pontos você se espelhou 

nesses professores? 

H: Um dos pontos foi aprender também ouvir o aluno, propiciar espaço para o aluno, 

ter o cuidado com as atividades que serão executadas, com atividades que não 

beneficiam, já que trabalhamos com 35, 40 alunos. Então, é uma junção de coisas 

que o supervisor, o professor, nos passa: a tranquilidade no planejamento, o olhar 

para turma, nos incentivar nesse caminho, nessas atividades. São esses pontos que 

podemos citar sobre os nossos supervisores. 

 

K: Como o supervisor incentiva, estimula a caminhar nesta profissão? 

H: Eu posso falar pela minha supervisora, ela nos incentiva de modo geral, referindo-

se ao tempo que hoje nós trabalhamos, com mais acessibilidade às coisas, com 

mais oportunidades do que na época de sua jornada de trabalho. Hoje o aluno tem 

mais acesso a informação, hoje o professor tem mais materiais para trabalhar, não 

só quadro e giz. Então, ela nos incentiva dizendo que podemos apesar das 

dificuldades, mas podemos conseguir. Dando continuidade nesse caminho que já 

está trilhando, sendo um profissional diferenciado. E que as aulas podem melhorar, 

melhorando a educação no nosso Estado, a educação do Brasil. Sabemos que “uma 

andorinha só não faz verão”, mas é uma luzinha no fim do túnel e que serve de 

incentivo pelas pessoas que já estão na educação de 20 a 25 anos. 

 

K: Você sentiu dificuldade para realizar alguma ação/atividade especifica no PIBID? 

H: Eu senti um pouco de dificuldade quando entrei no projeto, era uma coisa nova 

para mim quando eu tive que trabalhar diretamente com os alunos. Eu tive que 
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trabalhar minha timidez, na vivência com os alunos. Então, isso foi um momento de 

aprendizado, que foi superado. Essa foi uma dificuldade que eu coloco, e que foi 

superada. 

 

K: Você julga ter sido importante ter passado por essas experiências? Por quê? 

H: Foi importante sim. Eu considero importante porque, digamos que eu não tivesse 

passado pelo programa, que eu não tivesse tido o contato com esses alunos, que 

não tivesse superado essa barreira da timidez há três anos, hoje eu estaria no meu 

último período da minha graduação, prestes a entrar no mercado de trabalho: como 

é que seria? Eu iria ter que vencer essa barreira e poderia ser de uma forma, 

digamos, trágica, sem a vivência nas atividades do projeto. Foi importante porque 

tive essa experiência e foi antes de ir para o mercado de trabalho. 

 

K: Gostaria que comentasse algo a respeito do PIBID de Matemática como espaço 

de formação inicial de professores? 

H: O Programa como já citei aqui é muito vasto, um Programa que nos incentiva e 

nos capacita. O licenciando tem a oportunidade de entrar em um programa como 

esse um licenciando que realmente quer ser professor é uma oportunidade ímpar. 

Porque é ter certeza de que vai ter um currículo extenso, um currículo que vai além 

das atividades que são executadas nas escolas, que são planejadas para os nossos 

alunos, mas que também o PIBID abre a porta para você participar de eventos que 

envolvem Educação Matemática. Nesses eventos apresentam-se os produtos de 

nossas atividades e o programa incentiva que você cada vez mais desenvolva 

atividades e que apresente esses produtos, isso é uma forma de incentivo. Então, 

não existe um profissional completo, um trabalho acabado acerca de um profissional, 

seja ele de qual área for. Mas em relação às pessoas que não participam do projeto 

e as pessoas que participam do projeto, você sai com um currículo pronto para 

entrar no mercado de trabalho, um currículo vasto é só você saber aproveitar as 

oportunidades que o Programa oferece. 

 

K: Por que você considera que participar desses eventos contribui para sua 

formação inicial? 

H: No momento que você participa de um evento nacional de Educação Matemática 

você está partilhando o que você executou, um produto de suas atividades que teve 
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todo um trabalho, todo um planejamento e execução. E você está adquirindo 

experiência porque você também está recebendo informações de pessoas que 

tiveram uma vivência similar com a sua. Em um evento nacional pessoas de toda 

parte do Brasil participam, então cada região trabalha de certa forma e isso também 

lhe propícia alicerce, suporte para que você também traga outras atividades novas 

desses eventos. Então, é uma vivência muito rica participar desses eventos.  

  



143 
 

 

6  NAS ENTRELINHAS DAS VIVÊNCIAS NO CONTEXTO DO PIBID 

  

 A constituição desta versão está pautada nos estudos sobre o Programa, feito 

a partir dos documentos oficiais que regulamentam sua promoção pela 

Universidade, bem como, nas narrativas e escritos de pessoas que fizeram (fazem) 

parte do contexto do PIBID de Matemática da UFRN/Natal.  

Realizou-se uma leitura atenta do material reunido, refletindo e atribuindo 

significado tendo como parâmetros nossos propósitos nesta pesquisa. Com isso, 

identificamos uma sucessão de temas que surgiram e nos permitiram descrever as 

ações do PIBID como movimentos de formação para o bolsista de iniciação à 

docência, para o supervisor e, até mesmo, para o coordenador. 

Consideramos, em resumo, os seguintes temas: 

 O PIBID na organização das ações; 

 O PIBID no desenvolvimento da reflexão para a prática, na prática e sobre 

a prática; 

 O PIBID na produção e manipulação de material para formação a partir de 

experiências de ensino; 

 O PIBID no compartilhamento de experiências e 

 O PIBID na construção de concepções de formação. 

 Selecionamos trechos das narrativas que se relacionavam entre si e 

pertinentes a justificar os temas enxergados e esclarecer na análise todo o processo 

desta pesquisa, ou seja, nos levou responder a pergunta da pesquisa por meios dos 

significados produzidos. Nossa intenção em problematizar temas a partir de nosso 

estudo realça as escolhas e as discussões feitas em capítulos anteriores. 

Essas discussões são basicamente sobre dois “tipos” de formação: inicial e a 

continuada. Entretanto, não é nosso intuito ficar classificando as ações 

desenvolvidas pelo subprojeto, destacado-as em um tipo ou outro. Queremos, por 

outro lado, destacar características ao discorrer momentos vivenciados pelos 

licenciandos e supervisores que intencionam alguma formação.  

A sequência de análise está baseada na identificação da sistemática de 

alguma atividade do subprojeto, que vai nos indicar um conjunto de práticas que 

permitem a reflexão para a ação, na ação e sobre a ação, assim como, interpretar 

estas situações numa constituição de conhecimentos oriundos da prática 
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pedagógica. Práticas que intensificam a busca e o estudo de materiais didáticos 

aplicáveis ao ensino, por exemplo. Quanto a isso, seguem uma rotina de 

conversação entre os membros do subprojeto propiciando o compartilhamento de 

experiências.  

 

6.1  O PIBID NA ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES 

 

O subprojeto de Matemática organiza-se de modo a propiciar aos bolsistas, 

licenciandos e supervisores, reuniões periódicas para estudos de caráter teórico 

sobre tendências metodológicas para o Ensino de Matemática, minicursos de 

conteúdos do ensino básico, oficinas de manuseio de recursos tecnológicos, jogos e 

outros materiais manipuláveis potencialmente significativos para o ensino, além dos 

planejamentos de aulas experimentais e projetos de intervenção baseados nas 

propostas da área de Educação Matemática. 

A sistemática adotada pelo subprojeto estudado nos encontros periódicos de 

todos integrantes do grupo remete-se às reuniões gerais. São encontros quinzenais 

conduzidos pelos coordenadores do subprojeto de Matemática, juntamente com os 

supervisores e licenciandos. Neste momento, eles discutem assuntos relativos ao 

desenvolvimento do subprojeto, informes vindos da Coordenação Geral do 

Programa repassados aos coordenadores. 

Entretanto, essas grandes reuniões têm, também, outro enfoque evidente nas 

chamadas Reuniões de Estudos. Os membros reúnem-se e discutem temas sobre o 

Ensino de Matemática, o que permite “ao professor o conhecimento do maior 

número possível de métodos, a capacidade de inventar novos métodos e, acima de 

tudo, não provocam uma adesão cega a um método” (SCHÖN, 1992, p.83). Outra 

ação desenvolvida nas Reuniões de Estudos é “colocar em prática uma ação, é 

vivenciar mesmo, colocar os bolsistas pra fazer, para que eles se colocassem na 

posição de alunos” (PONTES, 2015)31. 

Nessas reuniões, podemos dizer, envolvem todos “no sentido da 

diversificação dos modelos e das práticas de formação, instituindo novas relações 

dos professores com o saber pedagógico e científico” (NÓVOA, 1992, p. 16). Dessa 

forma, a formação passa, segundo Nóvoa, “pela experimentação, inovação e ensaio 

                                                             
31 PONTES, Mércia de Oliveira. Entrevista concedida a Klêffiton Soares da Cruz. Natal, 16 junho de 

2015. A entrevista na íntegra encontra-se textualizada no subcapítulo 5.2. 
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de novas formas de trabalho pedagógico” (1992, p.16). A saber, são desenvolvidos 

Projetos de Intervenção baseado nas tendências de Ensino de Matemática.  

  

Ensino de Matemática com Geogebra que consiste em estudar o software 
de geometria dinâmica a fim de desenvolver atividades de ensino para 
serem aplicadas na escola de atuação do projeto; 
Cinematemática propõe mostrar aos professores do ensino básico mais 
uma alternativa de recurso didático para o ensino de Matemática, os filmes; 
O uso de jogos e materiais manipuláveis e recreações matemáticas teve 
como início uma pesquisa teórica cujo enfoque principal consistiu-se na 
formação de um referencial teórico para discussão com os demais alunos 
do Pibid de apresentações teóricas de como tal tendência da educação 
matemática deve ser explorada em sala de aula mediante a exposição da 
história e evolução dessa tendência a fim de fazerem uso na atuação 
docente de forma a auxiliar no ensino-aprendizagem de seus alunos; 
História da Matemática realizou uma pesquisa sobre o uso da História da 
Matemática em sala de aula; 
Etnomatemática, esse projeto foi realizado com o intuito de buscar 
conhecimentos acerca dessa tendência em educação Matemática para 
trabalhar com os alunos. (MORAIS JÚNIOR et. al, 2011, p.40-62, itálico dos 
autores). 

 

A elaboração e o desenvolvimento desses projetos permitem o diálogo entre 

os futuros professores e professores atuantes da rede pública, colaborando para a 

reflexão sobre alternativas de trabalho que visam questões ligadas ao ensino da 

Matemática dentro ou fora da sala de aula.  

Essas ações são intercaladas no sentido de que “tanto atividades práticas 

como atividades teóricas são necessárias para formação dos bolsistas, tanto os 

bolsistas supervisores quanto os bolsistas licenciandos” (PONTES, 2015). Essas 

atividades permeiam as mais diversas possibilidades. 

 

Criamos um ciclo de oficinas, onde supervisores ou graduandos que tenham 
certa habilidade em determinado material, determinado conteúdo, 
promovam oficinas pra os colegas.  [...] uma atividade onde dois colegas 
elaboraram uma oficina sobre o cubo mágico, ensinaram a montar o cubo 
mágico e fizeram uma exploração matemática. Já temos programado outra 
oficina que vai ser realizada por outros dois bolsistas, a utilização de xadrez 
no ensino de matemática e muitas outras experiências. (PONTES, 2015). 

 

Dessa forma, o grupo pratica o manuseio de materiais manipuláveis e jogos 

com fins ao contexto de ensino e aprendizagem da Matemática. Assim como Passos 

(2009) nos alerta, que ao escolher um material exige uma discussão, reflexão e 

dimensão do seu uso já na formação inicial, para que no futuro da sua prática 

docente, novas reflexões surjam. Considerando, então, o contexto em que atuará. 
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Trabalham com atividades voltadas para as tendências em Educação 

Matemática, até mesmo com atividades que agregam mais de uma metodologia. 

Como podemos perceber na colocação a seguir.  

 

Levamos em consideração a resolução de problemas como parte integral de 
toda a aprendizagem da Matemática e buscamos explorar situações em que 
conexões fossem estabelecidas a fim de que os sujeitos envolvidos 
tivessem a oportunidade de experimentar os conceitos matemáticos em 
diversos contextos – como no caso do projeto de Etnomatemática. [...] 
utilização das tecnologias da informação e da comunicação, salientamos 
que foi concretizada com o projeto Ensino de Matemática com o GeoGebra 
e CineMatemática na perspectiva de que é inegável que o futuro professor 
deve acompanhar a evolução tecnológica e tirar o máximo de proveito dos 
benefícios que essa é capaz de proporcionar ao ensino. (SOUSA, 2011, p. 
45-46) 

 

Cientes de que o professor necessita compreender os conceitos matemáticos 

e diversas possibilidades de apresentá-lo no exercício da profissão, o PIBID de 

Matemática orienta a participação dos graduandos e supervisores no Programa de 

Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio (PAPMEM), bem 

como a participação em diversos eventos locais, regionais, nacionais e 

internacionais da área, tais como: Encontro Nacional de Educação Matemática 

(ENEM), Encontro Regional de Educação Matemática, Seminário de Escritas e 

Leituras em Educação Matemática (SELEM), Congresso Brasileiro do Geogebra, 

entre outros.  A própria Coordenação Institucional do PIBID na UFRN promove 

anualmente o Encontro Integrativo, junto ao programa de monitoria, o Seminário de 

Iniciação à Docência (SID).  

São eventos nos quais os bolsistas do subprojeto de Matemática participam e 

submetem trabalhos frutos das ações desenvolvidas visando divulgação dos 

próprios resultados das atividades desenvolvidos pelo grupo à comunidade 

acadêmica e escolar, mas, ao mesmo tempo, à inserção em atividades de pesquisa.  

 

Tiveram apresentações de muitos trabalhos bons, não só de atuais bolsistas 
ate então, mas de egressos, alunos que já tinham se desligado do 
programa, mas que por conta do programa já desenvolveram interesse por 
essas participações e isso vem dando continuidade a isso. Tanto é que 
essas participações, essas pesquisas que os alunos começaram a 
desenvolver no âmbito do projeto tem levado alguns a ingressarem em 
programas de pós-graduação, consideramos que isso seja um ganho 
significativo para o projeto.  (PONTES, 2015). 
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A Iniciação a Docência, uma das ações que caracteriza o programa, acontece 

para cada bolsista, ao menos uma vez por mês. Uma ação que os licenciandos são 

responsabilizados por conduzirem uma aula permitindo-o vivenciar situações 

singulares, mas sob o olhar do supervisor. Vale ressaltar que o processo de 

constituição da atividade e avaliação chega ser relevante pelo seu caráter formativo, 

a interação entre os integrantes do grupo gera conversações e reflexões. Pensando 

nisto, membros enfatizam a importância do planejamento. 

 

[...] o que a gente destaca como mais significativo nesse planejamento da 
iniciação à docência é a própria dinâmica desse planejamento, a forma 
como ele é construído, o planejamento é sempre feito coletivamente com a 
orientação do supervisor e acompanhamento do coordenador de área, 
construído coletivamente. E os alunos colocam em prática, os alunos são os 
responsáveis pela condução daquela atividade. (PONTES, 2015) 

 

Os bolsistas de iniciação à docência também exercem atividades de apoio ao 

supervisor. Dessa vez, o supervisor ministra à aula com a colaboração do 

licenciando. Contudo, ambos planejam as referidas aulas. Fazem a seleção do 

conteúdo, buscam estratégias de ensino para melhor satisfazer a aprendizagem do 

grupo a se ensinar e, para finalizar o processo, sistematizam esse planejamento 

num documento que é submetido aos coordenadores para correções e orientações.  

A chamada Atividade Extraclasse, por sua vez, refere-se àquelas que 

extrapolam o fazer de sala de aula no desenvolver de gincanas, atividades culturais, 

exposições, trabalhos com jogos e oficinas pedagógicas de caráter formativo para o 

público com relação à matemática escolar.  

 

Nós também desenvolvemos no Projeto Água com o 3º ano uma atividade 
extraclasse, uma visita que fizemos a estação de tratamento de água da 
CAERN. Retirar os alunos de sala de aula e levá-los para um ambiente novo 
com intenções de abordar o conteúdo matemático (AMARANTE, 2015)

32
 

 

Uma prática do subprojeto de Matemática tem sido a construção de um 

Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) nas escolas participantes. As propostas 

apoiando-se nas características do LEM da UFRN, ao qual os bolsistas têm amplo 

acesso para desenvolver atividades não só com os alunos das escolas atendidas 

pelo subprojeto, mas extensão universitária com turmas de outras escolas que 
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visitam o LEM/UFRN. Nesse laboratório os alunos podem vivenciar a matemática de 

forma lúdica, valorizando a construção ou manipulação de materiais.  

 

[...] o PIBID de Matemática toma o LEM como espaço importante de 
formação dos futuros professores de Matemática e para professor que já tá 
em atuação, o supervisor. Eles têm oportunidade de não só trabalhar com 
atividades que já são previstas do laboratório, mas oportunidade de se 
capacitar ainda mais, eles têm a oportunidade de fazer oficinas e receber 
visitas de alunos de escolas, das nossas próprias escolas de atuação, eles 
lá recebem visitas de alunos de outras escolas então eles têm a 
oportunidade de ter o contato com outros públicos, além do da própria 
escola. (SOUSA, 2015)

33
 

 
O laboratório ele é muito forte na questão de disponibilizar materiais 
manipulativos e a relação desse material com os conteúdos matemáticos e 
sendo uma das tendências do Ensino de Matemática. (...) eu diria que há 
uma relação muito direta com o próprio PIBID porque o mesmo discute, 
estuda, analisa e aplica elementos das novas tendências do ensino da 
Matemática e o LEM está incluído dentro desse leque de opções e de 
trabalho. (CARVALHO, 2015)

34
 

 

Diante das várias ações organizadas nesse subprojeto, destaca-se o Torneio 

de Matemática, evento já consolidado nas escolas participantes, sendo previsto, por 

exemplo, no calendário anual de algumas escolas atendidas pelo subprojeto. Nesse 

evento, todos os bolsistas de uma determinada escola organizam-se em equipes 

para divulgar as atividades, as quais são planejadas pelos graduandos e 

supervisores sob as orientações dos coordenadores do subprojeto. Apesar das 

atividades serem de cunho no conhecimento matemático, existe interesse em 

articular atividades com outras áreas, como Línguas, Ciências, História ou 

Geografia. O torneio tem sido reconhecido, valorizado e apoiado pela comunidade 

escolar, enfatizando um dos principais objetivos do PIBID que é incentivar e colocar 

em prática ações interdisciplinares.  

 

Mobiliza a comunidade educativa como um todo, professores de outras 
áreas que se envolvem, temos experiências muito bonitas. Por exemplo, 
professores de língua portuguesa que se envolve, tem alguns torneios que 
trabalham com construção de paródias e aos poucos vamos aprendendo, 
aprendendo que não trabalha com paródias, trabalha com versão, esse 
aprendizado surgiu com trocas de conhecimento com professores da Língua 
Portuguesa. Começaram a mostrar quais são as diferenças entre esses dois 
estilos, o que é uma paródia o que é uma versão. (PONTES, 2015) 
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Percebemos nas falas e nas propostas apresentadas que, a partir dessas 

diferentes perspectivas de atuação, o PIBID de Matemática contribui para formação 

do professor além da regência da sala de aula e conteúdo específico, mas também, 

nas oportunidades de espaços para que possam refletir sobre os problemas da 

prática docente, ao trazer seus conhecimentos e experiências para analisá-los, 

interpretá-los e reconstruir meios de contornar o problema. Aprender ensinar 

constitui, assim, um processo que perpassa toda a trajetória acadêmica e 

profissional, mantendo-se mesmo após a consolidação profissional. O que nos 

remete a concepção de Freire (1996), do ser inacabado, que está em permanente 

processo social de busca. 

 

6.2 O PIBID NO DESENVOLVIMENTO DA REFLEXÃO PARA A PRÁTICA, NA 

PRÁTICA E SOBRE A PRÁTICA  

 

 As pessoas envolvidas com PIBID estudado compreendem que o Programa 

propicia espaço para pesquisa e análise da própria prática, desencadeando 

procedimentos de reflexão. O bolsista de iniciação à docência “tem a oportunidade 

de planejar com calma, de pensar na atividade, repensar essa elaboração” 

(OLIVEIRA, 2015) 35, e assim, usufruir da sua autonomia num constante processo de 

reflexão necessário à formação docente, conforme Shulman (1986, 1987), Schön 

(1992, 2000) e Nóvoa (1992, 1999, 2009). Este esforço no planejamento das 

atividades levadas à escola demanda pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da 

atividade. Percebe-se, também, uma implicação da reflexão para prática ao 

afirmarem que 

 

a reflexão não teria sentido se fosse uma mera reflexão. Eu penso que a 
reflexão é para a ação. [...] faz com que a gente repense o modo, a 
metodologia que ensinamos e como trabalharmos com os novos enfoques 
sobre o conteúdo. Faz refletirmos, porque uma coisa é você pegar o que 
está no livro e colocar tal qual para o aluno, outra coisa é você refletir sobre 
aquilo que é por meio de uma oficina. Faz você repensar até determinados 
conceitos, determinadas definições. A oficina é uma das metodologias que a 
gente vivencia no PIBID entre outros, como jogos, discussões sobre a 
Etnomatemática e a História da Matemática. Todas essas questões quando 
tratadas, são abordadas tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de 
vista prático. (CARVALHO, 2015) 
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 Desta forma, o licenciando em diálogo com o supervisor exploram várias 

etapas de constituição e aplicação de uma atividade voltada para sala de aula, o que 

enfatiza o comportamento de sujeito no processo de produção e reprodução. Além 

de acentuar a concepção colocada por Freire (1996) de que ambos são sujeitos no 

processo de formação numa troca constante de pensamentos em que quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

Durante a aplicação de uma atividade viabiliza-se o desencadeamento do 

processo de reflexão na ação, um exemplo disso é quando 

 

[...] o aluno que está no processo de formação, vai para uma sala de aula e 
percebe que o conhecimento levado não foi suficiente, seja por algum 
momento em que ficou sem resposta para questão, ou sem saber o que 
fazer numa determinada atividade, ou sem saber qual atitude tomar; quando 
ele vivenciou isso e resolveu isso, mesmo que não seja naquela hora. 
(GONDIM, 2016) 

36
 

 

Estes curtos espaços de tempo, em que há um afastamento para reflexão no 

momento do movimento da ação, são necessários para uma breve reformulação do 

que se faz, no instante que se faz. Essa forma de refletir na ação permite um 

estreitamento de diálogo com o aluno, momento de interação, mas também de 

reorganização do pensamento para corresponder à necessidade do aluno. Uma 

maneira de ensinar e aprender em torno de um movimento imprevisto. Schön (1992) 

retrata a reflexão na ação como uma série de momentos e enfatiza a relevância da 

situação para que o professor possa pensar no que aconteceu, no que observou, no 

significado que lhe deu e na adoção de outros sentidos. 

Outro fato explícito nas falas de membros do PIBID é, o que nós 

consideramos, conforme a literatura consultada, a reflexão sobre a ação. 

Distanciamento da situação vivida para analisá-la retrospectivamente. Fazendo da 

sala de aula um local de investigação, baseado na experiência da prática, bem 

como, suas reflexões sobre essas experiências. Associando o seu trabalho com o 

ato de 

 

[...] avaliar se de fato está tendo o resultado esperado por parte dos alunos. 
[...] é uma reflexão pertinente pra ser feita, inclusive a proposta é que a 
gente faça e divulgue de forma ampla, porque há uma empolgação no 

                                                             
36 GONDIM, Romeica Cristina Martins. Entrevista concedida a Klêffiton Soares da Cruz. Natal, 16 

junho de 2015. A entrevista na íntegra encontra-se textualizada no subcapítulo 5.6. 



151 
 

 

sentido de querer colocar em sala de aula as novas tecnologias, as novas 
tendências de Ensino de Matemática. Tudo isso eu julgo extremamente 
válido e pertinente, mas ao mesmo tempo em que fazemos isso, tem que 
ser feito com espírito de investigação, de autocrítica, de crítica, no sentido 
de aperfeiçoar cada vez mais. [...] quando eu reflito sobre a oficina, 
atividade, a aula, se o resultado dos alunos numa avaliação não foi como o 
esperado, vejo o que eu posso fazer a partir disso. Refletir sobre a prática 
faz sentido se é uma reflexão que vai te levar a uma ação, e evidentemente 
uma ação transformadora daquilo que você fez, então se eu fiz essa oficina 
e eu parei nesse patamar julgando que estava excelente e ela me dá um 
resultado mostrando o contrário, eu tenho que rever. [...] com essa reflexão 
ao invés de você deixar como dado o conteúdo, faz você voltar e corrigir 
essa questão. (CARVALHO, 2015) 

 

 Assim, constata-se uma preocupação no efeito das atividades para o 

aprendizado do aluno da escola básica. Mas, também, nota-se uma preocupação e 

disposição em repensar, quando necessário, a sua postura diante às situações e a 

metodologia adotada. O que conduz a reestruturar e reexperimentar as atividades 

para assim corrigir suas falhas em sala de aula, assim como, pensar esta dinâmica 

no efeito formativo para o licenciando. Percebemos isso, por exemplo, quando 

alguns dos supervisores dizem:  

 
Discutimos se a atividade precisa ser melhorada em algum ponto, se essa 
atividade precisa sofrer alguma alteração para ser aplicada em outra turma, 
se ela está boa, tentamos, digamos assim, fazer adequações. Bem como, 
avaliar como ela está contribuindo para formação do graduando (OLIVEIRA, 
2015) 
 
A capacidade do graduando, ainda na própria formação inicial, já está 
conseguindo refletir sobre sua própria prática. Um desafio colocado para 
todos nós como professores, poder ao mesmo tempo em que está 
lecionando, se distanciar e olhar pra você mesmo no sentido de fazer uma 
autocrítica, uma avaliação, refletindo sobre como fazer melhor (CARVALHO, 
2015) 
 
[...] a oportunidade de refletir sobre como ter agido naquela situação, 
quando ele for para prática, que ele for realmente o professor titular daquela 
aula, ele já não vai cometer o mesmo erro, seja de domínio de conteúdo, 
seja de domínio de sala, ele vai ter a experiência (GONDIM, 2016) 

 

Nota-se buscas por métodos que correspondem às necessidades frente aos 

desafios. A reflexão ampla sobre as estratégias de ensino é uma ação que corrobora 

no aprimoramento da prática pedagógica por incentivá-los a pesquisar, elaborar e 

organizar estratégias que valorizem a aprendizagem do aluno da escola básica. Para 

tanto, além dos licenciandos, existe a 

 

[...] a possibilidade dos supervisores se inserirem em contexto de pesquisa. 
Não aquela com pesquisa fechada, aquela pesquisa acadêmica, mas a 
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pesquisa da própria prática. Pesquisar sua sala de aula, ver quais são as 
dificuldade dos alunos, buscar formas diferentes de fazer, experimentar, 
reexperimentar, tentar novamente; uma postura do supervisor de não ter 
mais as certezas que ele tinha antes (PONTES, 2015) 

 

Os supervisores asseguram suporte ao professor iniciante e, ainda, 

desenvolvem formação continuada por participar das intervenções e 

experimentações de âmbito escolar, dialogando e refletindo sobre as expectativas 

dos planejamentos e aplicações das atividades. Todavia, estar em contato com a 

Universidade já é considerado pelos supervisores uma formação continuada, 

baseado no constate estudo e busca por inovações para sala de aula. 

 

[...] por estar em contato com a universidade, esse laço que é estreitado, 
enquanto a gente está na rede básica e na universidade. Existem 
atividades, cursos, eventos que só ficamos sabendo em contato com a 
universidade. (GONDIM, 2016) 

 

O PIBID, então, propicia e valoriza a produção e a inovação de estratégias e 

métodos de intervenção que pode emergir a partir das reflexões acerca do tema 

cogitado. Assim como, o conhecimento advindo do professor de Matemática, o 

reconhecimento do conhecimento produzido pelo profissional é significante pelo fato 

do docente se enxergar como sujeito ativo no processo de formação e por contribuir 

com discussões acerca do tema. 

   

[...] a coordenadora do nosso grupo, ela trouxe alguns livros que serviram 
como embasamento teórico para elaboração desse texto. Para refletir sobre 
aquela prática, todos nós lemos esse material, com base nessa leitura e 
com base na nossa prática nós montamos esse texto. Começa com eles 
montando o texto, me passam para verificar se está de acordo com o que 
pensamos juntos (CARVALHO, 2015). 

 

Uma vez que o licenciando passa a vivenciar o âmbito escolar com objetivos 

específicos de atuação, requer uma apropriação de conhecimentos que sejam úteis 

à sua prática. Segundo Cochran-Smith e Lytle “os professores implementam, 

traduzem, usam, adaptam e / ou põem em prática o que aprenderam sobre a base 

de conhecimento” (1999, p. 257) incorporando um “novo conhecimento” através da 

experiência e da reflexão. O professor ao repensar o seu próprio fazer pedagógico 

corrobora na (re)construção de novos saberes que contribui para mudanças futuras 

da prática pedagógica de outros professores.  
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6.3  O PIBID NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A 

PARTIR DE EXPERIÊNCIAS DE ENSINO  

  

 Este segmento reforça a ideia de estabelecer novas bases de conhecimento 

para prática docente e esse processo depende, entre outras coisas, da 

elaboração/utilização de materiais didáticos. Explorar materiais didáticos 

manipulando-os ou construindo-os, permitiu a produção de atividades em que 

supervisores e alunos da graduação apreendem de modo efetivo a função do 

material para trabalhar conceitos matemáticos. Nas colocações dos membros do 

subprojeto de Matemática é nítida a busca por fazer uso das possibilidades do 

material didático, fazendo menção ao Laboratório de Ensino de Matemática ao 

destacar em suas falas os tipos de recursos nele existente. 

 

Existe um grande incentivo para elaboração de sequências didáticas. No 
entanto, muitas vezes não é a produção do material em si, mas utilização 
daquele material. Que utilização pode ser feita de um determinado material 
presente no Laboratório de Ensino de Matemática para estimular o estudo 
de um determinado conteúdo? (PONTES, 2015) 
 
[...] além da utilização das tecnologias existe um incentivo na utilização de 
materiais manipulativos, existe também um incentivo na produção de jogos, 
desses materiais manipulativos. Contudo, o PIBID não se restringe a 
utilização daquilo que já está pronto, mas pelo contrário, proporciona a 
oportunidade de você desenvolver o material que vai ser utilizado, jogos e 
outros tipos de materiais. (AMARANTE, 2016) 
 
[...] uma aula ministrada pelos coordenadores no Laboratório de Ensino de 
Matemática em que utilizou o Tangran. Foi trabalhado o conteúdo de áreas, 
semelhança de triângulos utilizando simplesmente o Tangran. (AMARANTE, 
2016) 

 

Dessa forma, o licenciando do subprojeto de Matemática tem a oportunidade 

de estudar as potencialidades e as limitações de materiais didáticos em um 

ambiente que disponibiliza instrumentos para esse fim, já que tem, por exemplo, 

acesso amplo ao LEM da UFRN. As próprias reuniões de estudos propiciam 

espaços para problematizar e (re)significar práticas pedagógicas a partir da inclusão 

de materiais didáticos. Um exemplo disto é 

 

[...] a realização de oficinas pedagógicas pelos bolsistas, não só na 
perspectiva de proporcionar momentos aos alunos na construção do 
conhecimento deles, mas também, na perspectiva da própria vivência pelos 
bolsistas juntamente com os supervisores e com o grupo do PIBID como um 
todo. (PONTES, 2015) 
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Um material exige, então, por parte do professor, uma reflexão teórico-

pedagógica, pois, conforme afirma Lorenzato (2009), o material didático pode 

desempenhar várias funções conforme o objetivo a que se prestam, e, por isso, o 

professor deve perguntar-se sobre a finalidade do uso daquele material didático: 

para apresentar um assunto, para motivar o aluno, para facilitar a memorização de 

resultados ou para facilitar a redescoberta de conceitos pelos alunos. E o PIBID de 

Matemática levanta questões para serem discutidas, refletidas e dimensionadas, 

para que possam ocorrer, na futura prática docente, novas reflexões, considerando 

então o contexto em que o professor atuará. 

Uma experiência que o aluno de iniciação à docência do subprojeto de 

Matemática vivenciou é que 

 

[...] nessa reunião de estudos que conheci o Geogebra e a outros softwares 
que me auxiliam no ensino de Matemática, até então eu não sabia que 
existiam esses softwares. A partir desse momento eu consegui visualizar 
uma possibilidade de tornar a aula mais atraente para o aluno, porque às 
vezes você utilizando o quadro faz um desenho mal feito e o aluno não 
consegue compreender. (AMARANTE, 2016) 
 
 

Segundo Rêgo e Rego (2009), vivenciar variadas experiências de ensino 

relativas ao mesmo conceito matemático, atribuir significado para aprendizagem, 

criar situações para que o aluno redescubra padrões regras e relações são 

características de uma matemática dinâmica. Isso enfatiza a importância de dispor 

instrumentos e métodos ativos de aprendizagem que realce a autoconstrução do 

saber. Lembrando-se que mais importante que ter acesso aos materiais é saber 

utilizá-los corretamente, de acordo com Lorenzato (2009). 

Membros do subprojeto de Matemática quando questionados sobre a 

elaboração de atividades desenvolvidas com caráter formativo, deixam a impressão 

de que foram fundamentais na formação inicial ou continuada.  

 

Pois é uma prática do que vou ter que realizar futuramente como professor! 
Dessa maneira, ajuda em futuras ideias de aulas diferentes e atrativas, onde 
no PIBID comprovamos que tal medida dá resultados positivos! 
(LICENCIANDO) 

37
 

                                                             
37

 Como citado anteriormente, os colaboradores que responderam  o questionário online se 
identificaram conforme a função que desempenhavam no PIBID. Por isso, utilizei esta característica 
para referenciar as citações correspondentes do questionário, o qual se encontra no Apêndice do 
trabalho. 
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Pois ao possuir uma grade não tão voltada para prática a docência e sim 
mais para o hipotético do que acontece em uma sala de aula, o PIBID acaba 
por vir como uma grande fonte de ensinamento, onde vivenciamos a vida de 
um professor e praticamos como ser um, em diferentes séries desde o 6° 
ano do fundamental ao 3° do ensino médio, vivenciando como é ser 
professor da rede pública, como aplicar atividades diferentes da de um 
ensino “clássico”, o que agrada os alunos, como controlar os alunos em sala 
de aula, tudo o que é importante para um futuro professor. (LICENCIANDO) 

  
Com toda a certeza a elaboração e preparação das atividades nas minhas 
ações como bolsista do PIBID foram e ainda são importantes na minha 
formação. Hoje como professora efetiva no ensino básico consigo mediar 
atividades com mais eficiência, não tenho receio de inovar em sala de aula, 
me sinto mais capacitada para propor aulas não tradicionais, pois tive 
preparação para isso durante o tempo que fui bolsista de iniciação à 
docência. Além disso, o PIBID me mostrou que sempre podemos aprender 
mais e mais, e para isso precisamos investir na formação continuada, para 
assim se capacitar ainda mais. (SUPERVISOR) 
 

  
  Estes indícios de que vivências cotidianas no contexto escolar acarretam em 

processos de planejamentos e aplicação que influenciam em propostas atrativas 

fazendo uso de recursos vistos durante o tempo que participou do PIBID e 

internalizando meios de como buscar novos caminhos. Tudo isso, torna-se uma 

fonte de ensinamento, por vivenciarem o ser professor na prática, conseguindo 

mediar atividades com maior eficiência e sem o receio de inovar na sala de aula. 

As atualizações de estratégias de Ensino da Matemática propondo construção 

e exploração pedagógica de materiais didáticos com a participação do professor 

titular e do professor em formação permitem a concretização de propostas teóricas 

praticáveis no dia a dia de um ensino matemático qualificado e qualificador. 

Diferentes das que se limita a meros exercícios acadêmicos simulados.  

 

6.4 O PIBID NO COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS  

 

 Compartilhar momentos vividos pelo professor proporciona refletir e tomar 

consciência dessas vivências de forma que, reviver esses momentos permitem gerar 

discussões acerca do que foi vivenciado. Uma maneira eficiente adotada pelo PIBID 

é a submissão de trabalhos em eventos, de maneira que, relatam os estudos que 

fundamentam a atividade, a metodologia, e a experiência a respeito do que foi 

aplicado situando os pontos positivos e negativos. Percebe-se essa atividade nas 

colocações dos membros do subprojeto de Matemática.  
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Oportunidades de apresentação de trabalhos – artigos – em eventos e 
contato com outras metodologias de ensino, tendo a oportunidade de se 
capacitar e se atualizar constantemente, e consequente melhoria do próprio 
currículo também tem sido uma grande contribuição pra formação inicial do 
licenciando. (SOUSA, 2015) 
 
No momento que você participa de um evento nacional de Educação 
Matemática você está partilhando o que você executou, um produto de suas 
atividades que teve todo um trabalho, todo um planejamento e execução. E 
você está adquirindo experiência porque você também está recebendo 
informações de pessoas que tiveram uma vivência similar com a sua. 
(MAIA, 2016)

38
 

 
Nós tivemos o evento nacional das licenciaturas, aqui em Natal, o 5º 
ENALIC; evento grandioso com a participação de programas do país inteiro 
de todas as áreas, e a troca acontecem também nessas instâncias não só 
internamente, mas elas acontecem também nessa sistemática de rede de 
colaboração, presente no PIBID como um todo. (PONTES, 2015) 
 
Enquanto eu estava apresentando o trabalho ele apareceu, perguntou e 
falou que tinha visto o trabalho na programação e que tinha vindo 
exclusivamente para ver aquele trabalho. Nós tivemos a oportunidade de 
sentar e conversar como realmente aquela atividade tinha acontecido nos 
seus mínimos detalhes, porque ele compartilhou comigo que ele tinha uma 
dificuldade muito grande de utilizar isso nas suas aulas. O objeto do meu 
trabalho era a utilização da informática na Matemática. (AMARANTE, 2016) 

  

Nóvoa (1999) enfatiza a necessidade de encontrar processos que valorizem a 

sistematização de experiências vividas pelo próprio professor, para que se torne um 

conhecimento formalizado e de referência. O professor deve se assumir como 

produtor de conhecimento. E, este movimento que o PIBID de Matemática faz, de 

escrever um trabalho sobre a atividade aplicada, e baseada pressuposto teórico-

metodológico, torna-se um mecanismo de produção para o que Nóvoa (1999) chama 

de “saber profissional”. 

Além do mais, a participação nesses eventos permite a troca de experiências, 

e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada um 

é chamado a colocar-se como formador e formando. O diálogo entre professores e 

futuros professores é de extrema relevância para consolidar saberes da prática 

profissional. 

Outras estratégias utilizadas pelo grupo para compartilhar conhecimentos é 

trazer para as Reuniões de Estudos o relato de atividades ou reproduzir a aplicação 

da própria atividade.   

  

                                                             
38 MAIA, Henrique Silvestre. Entrevista concedida a Klêffiton Soares da Cruz. Natal, 16 junho de 2015. 

A entrevista na íntegra encontra-se textualizada no subcapítulo 5.8. 
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De forma informal nas reuniões, a partir de depoimentos orais nas reuniões 
(bolsistas licenciandos e supervisores) em que comentam como é que foi a 
atividade, fazem um relato breve e aí tentam externar os aspectos positivos 
e negativos até para compartilhar com os outros bolsistas.  (...) Incentiva o 
próprio aluno ministrar cursos ou minicursos, não só para os próprios 
bolsistas, mas para outros professores da escola, professores de outras 
escolas e outros alunos da licenciatura. (SOUSA, 2015) 

 

 Uma rotina de apoio entre os colegas em momentos de discussão coletiva 

sobre as atividades propiciam um compartilhamento de propostas, assim como de 

experiências. Constata-se que a experiência é valorizada entre os membros do 

subprojeto por assumirem que é positivo ouvir os relatos dos integrantes do 

subprojeto, ocorridos na aplicação da atividade.  

 

Existe uma troca muito grande entre os supervisores e os bolsistas e isso é 
nítido na medida com que as atividades vão se constituindo (PONTES, 
2015). 
 
Nós não estamos na escola todos os dias, ele é quem vivencia todas as 
turmas todos os dias, ele é quem conhece cada um dos alunos, sabe o 
ritmo de cada turma, onde é que pode avançar, onde é que devemos 
esperar. Então, quando planejamos uma atividade e levamos para o 
supervisor, ele é quem nos guia por onde podemos avançar, se atividade 
pode ficar sem alteração ou onde precisa melhorar. Ele é quem vai nos 
conduzindo. É um momento de troca de aprendizado, porque tanto eles 
como nós estamos tentando levar uma coisa diferente, e o suporte na aula 
do supervisor e a troca experiência de sala de aula com a gente que está 
chegando, estudando para ser professor e ir para uma sala de aula 
futuramente (MAIA, 2017). 
 
Esse contato com outras pessoas, ouvindo outras experiências o que deu 
certo em outras escolas, isso faz com que a gente reflita sobre nossa prática 
e melhore (GONDIM, 2016). 

 
Momentos de planejamento coletivo de práticas pedagógicas propiciam o 

compartilhamento de propostas, assim como, de experiências. Já que os 

licenciandos não estão isolados, existe o acompanhamento dos supervisores, e por 

sua vez, dos coordenadores sobre o grupo; para “apontar caminhos, fazê-los refletir 

sobre uma determinada atividade, orientar a prática” (GONDIM, 2016). O que não 

impede o compartilhamento recíproco, experiências vivenciadas pelo licenciando do 

Programa são levadas em conta. Compreende-se dessa maneira a partir de 

colocações dos membros. 

 

Reunimos-nos no dia do planejamento, até porque alguns dos bolsistas sob 
minha supervisão já foram bolsistas em outras escolas, já tem experiência 
de discernir o que pode funcionar, o determinado conteúdo que deu certo, a 
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forma trabalhada na determinada escola, pode estar trazendo e 
compartilhando (GONDIM, 2016) 
 
Nessa atividade entre outros objetivos estão à valorização da coletividade 
na construção, as parcerias. Não são atividades pontuais, são atividades 
planejadas em grupo, construídas em grupos e executadas em grupo. 
Compreendemos que esse fazer coletivo é extremamente importante na 
construção do professor de Matemática. São ações formativas no sentido de 
que precisamos aprender trocar experiência, aprender com o colega, 
aprender com a comunidade. [...] tivemos algumas boas experiências, de, 
por exemplo, uma atividade onde dois colegas elaboraram uma oficina 
sobre o cubo mágico, ensinaram a montar o cubo mágico e fizeram uma 
exploração matemática. Já temos programado outra oficina que vai ser 
realizada por outros dois bolsistas, a utilização de xadrez no ensino de 
Matemática e muitas outras experiências. Então, tentamos ao máximo 
estimular que eles aprendam juntos. Quem tem uma determinada habilidade 
quem tem um determinado conhecimento coloque aquilo ali a disposição do 
grupo como um todo (PONTES, 2015) 

 

É fundamental essa dinâmica de formação, que estimula o diálogo entre 

professores e futuros professores, pois partilha saberes que consolida em uma 

formação mútua. A escola, mais uma vez, mostra-se eficiente para formação inicial e 

pela promoção de atividades nesse espaço. Percebe-se nas falas de alguns 

membros a dedicação em levar o máximo possível das aprendizagens a partir das 

experiências, vivenciadas ou no momento em que vão colocar em prática, para os 

demais da equipe. 

 
[...] quando estou na escola e na sala de aula, tenho muita preocupação do 
meu fazer porque estou vendo que estou sendo “espelho”; não é que eu 
tenha que ser impecável, mas eu tento ao máximo me esmerar no meu 
fazer, porque vai ser uma referência para eles que estão na iniciação à 
docência. (CARVALHO, 2015) 
 
[...] a partir do momento que eu oriento e estou perto para qualquer coisa 
que não dê certo, eles vão se sentir mais confiantes, mas ao mesmo tempo 
eles vão ter a possibilidade de "andar com as próprias pernas". [...] quando 
estou dando encaminhamentos de como determinada atividade funciona 
melhor, de como se preparar para determinada atividade, de como lidar em 
determinada situação com o aluno que é indisciplinado, quais são as 
possibilidades que a gente tem em sala de aula para fazer determinada 
atividade. (GONDIM, 2016) 
 
[...] sempre procuro mostrar para eles algumas maneiras de agir em 
algumas situações, como que é a vivência escolar, sempre tento auxiliar 
eles no que é possível, discutir sobre algum tema, algum problema que a 
escola está passando, está precisando resolver, como devemos proceder 
nessas eventuais situações. (OLIVEIRA, 2015) 
 
Eles têm a liberdade de ministrar uma aula sobre minha supervisão, com 
isso vou vendo a postura deles também, se eles se identificam, se eles têm 
uma boa didática, o que eles têm que melhorar, a gente conversa sobre isso 
também. Como fazer isso, até questões de postura em sala de aula, da 
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postura visual, a gente também procura passar para eles (NOGUEIRA, 
2015)

39
 

 
Inicialmente eles veem a realidade, vivenciam àquela realidade do dia a dia 
do aluno, o que nós temos que procurar para motivá-los. Ainda se existe 
muito disso, procurar motivar esses alunos com atividades diferenciadas. E 
os futuros professores têm oportunidade de ver o que nós precisamos 
colocar em prática. O ensino tradicional tem que caminhar junto com o novo. 
O aluno hoje quer mexer com o computador, quer mexer no celular, então 
fazemos esse caminho para motivar o aluno dessa maneira. (NOGUEIRA, 
2015) 

 

Esta gama de experiências dentro e fora das escolas destaca-se como 

método de ensino do estudante de graduação, relativas à postura do professor 

diante as situações imprevistas, relacionamento professor-aluno, motivação dos 

alunos no processo de aprendizagem. As situações enfrentadas e resolvidas pelos 

professores apontam características únicas, as quais exigem respostas únicas, 

então é fundamental lançar um olhar positivo para os saberes de que o professor 

possui. 

 

6.5 O PIBID NA CONSTRUÇÃO DE CONCEPÇÕES SOBRE FORMAÇÃO 

 

Fazemos parte de um processo inconcluso, uma passagem pelo mundo que 

não é pré-determinada. Os seres humanos podem ser assumidos em um processo 

de contínua formação e transformação muito determinadas pelo contexto onde 

atuam e vivem. Essa preocupação transparece na fala de alguns dos responsáveis 

pela formação dos futuros professores:  

 

[...] quando ele se dispõe a formação continuada ele está mostrando aos 
futuros professores uma postura que a formação precisa ser vista como 
uma necessidade contínua, que o ser humana é inacabado seja em 
qualquer profissão. (PONTES, 2015) 
 
Uma formação de professores ao mesmo tempo também passa pela própria 
consciência do profissional de que por mais que uma instituição se esmere 
no seu fazer na formação dos seus alunos ela não vai dar conta da 
totalidade dessa formação. Temos que ter consciência que o saber em sua 
totalidade é inatingível (CARVALHO, 2015) 
 
[...] eu digo que a formação ela nunca para e nunca estaremos pronto. [...] O 
colega que não percebe essa perspectiva, ele fica ultrapassado e surge 
dificuldade, inclusive, na relação professor-aluno porque o aluno está vendo 
numa perspectiva e ele está vendo em outra direção. (CARVALHO, 2015) 

                                                             
39

 NOGUEIRA, Vilka Lorena Silva de Oliveira. Entrevista concedida a Klêffiton Soares da Cruz. Natal, 
4 de novembro de 2015. A entrevista na íntegra encontra-se textualizada no subcapítulo 5.5. 
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Nota-se que durante o procedimento de planejamento ou avaliação das 

atividades, os supervisores e os licenciandos promovem diálogos que auxiliam um 

ao outro de maneira que a partir do conhecimento das experiências de vida e 

profissionais, isso faz com que reavaliem suas formas de ser e de agir. Apesar das 

diferenças, ambos são sujeitos no processo de formação docente, e nele “quem 

forma se re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado”(FREIRE, 1996, p. 23), não se reduzem,portanto, a objeto um do outro. 

Nesse sentido, é inequívoco afirmar que inclusive os coordenadores estão em 

constante formação continuada. Percebemos esta correspondência nas falas dos 

membros do subprojeto. 

 
O destaque que faço é a dinâmica como está acontecendo essa formação, 
não é uma formação pontual é uma formação que não tem começo, meio e 
fim. É uma formação que acontece continuamente. E essa aprendizagem 
coletiva é o que destaco de mais interessante que acontece nessa 
experiência de formação, são licenciandos trabalhando em conjunto com os 
supervisores, construindo junto, trocando informações. (PONTES, 2015) 
 
[...] não são pontualmente ações de formação inicial, nem pontualmente de 
formação continuada; são ações que transitam pela formação inicial e pela 
formação continuada. Esse a meu ver é o diferencial do programa de bolsa 
de iniciação a docência, é propiciar esse aprendizado em conjunto, não são 
professores experientes em ação que estão vivenciando uma formação 
continuada e licenciandos vivenciando uma formação inicial isolada, isso 
acontecendo paralelamente em conjunto, brotando daquele grupo à medida 
que a troca de experiência possibilita esse aprendizado conjunto. [...] O 
PIBID contribui para formação dos supervisores no aspecto da formação 
continuada, formando-o e capacitando-o na própria graduação dos 
licenciandos, o que tem sido cada vez mais presente nas falas dos nossos 
supervisores. Vários deles colocam que têm tido a oportunidade de 
revigorar suas ações, de inovar com coisas que eles não tiveram na 
graduação inicial deles. Participação em eventos, experiências de atividades 
e experiências metodológicas de ensino diferentes na formação continuada, 
tem sido muito presente nas falas dos nossos supervisores. Tem supervisor, 
por exemplo, que tem feito pós-graduação: especialização, mestrado. Tem 
supervisor que tem produzido bastante material, apresentado trabalhos em 
eventos e mudado a própria metodologia na escola. (SOUSA, 2015) 

 

Existe uma proximidade entre os sujeitos de formação, numa troca constante 

em que o sujeito que ensina, aprende ensinar e o sujeito que aprende, ensina ao 

aprender. Cada um tem a oportunidade de expressar seu pensamento e 

compartilhar com os demais. Nesse ponto de vista cada um é formador de si 

mesmo, uma vez que, passa de espectador no processo de formação para ser o 

protagonista deste processo, assumindo autonomia no caminho que trilha para o 
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desenvolvimento de suas habilidades e alcance de resultados frente a seus 

objetivos.  

Os processos de mudanças pelos quais todos passam, num movimento 

permanente sendo capaz de criar, transformar e modificar tudo o que existe. Esse 

processo de mudança deve partir do desejo de cada um em modificar-se. Nas falas 

dos membros do PIBID de Matemática percebemos a posição de avaliador da 

própria postura e como melhorar para lidar com o âmbito de ensino. 

 

Eles têm revisto sua própria postura profissional como professor de ensino 
de Matemática. Alguns professores colocam que a forma de avaliar, de ver 
os alunos frente às atividades mudou graças ao contato que tem tido com o 
projeto. (SOUSA, 2015) 

 

É visível, também, a influência da dimensão pessoal do indivíduo em busca 

de algo que considere relevante para aprimorar a dimensão profissional. A 

constituição de uma identidade pessoal e profissional, no sentido de permissividade 

do autoconhecimento e nova visão do seu papel por meio das reflexões de sua 

atuação profissional. 

 

[...] o homem na proporção em que ele vai vivendo e agindo no dia a dia 
seja de uma forma mais ampla da vida ou uma questão profissional 
específica ele nunca vai está completamente pronto, tudo é muito dinâmico, 
tudo está em um processo contínuo de movimento, é a história da dialética. 
O que hoje pode ser vista como uma verdade amanhã isso já não o é. 
(CARVALHO, 2015) 

 

Pensar em formação docente pressupõe pensar no desenvolvimento dos 

saberes científicos sem desvalorizar a prática pedagógica. Isso para que o 

profissional não seja visto apenas como um aplicador de um conjunto de técnicas de 

ensino pré-estabelecidas ou com uma formação puramente teórica e a escola, por 

seu turno, sendo um lugar de ação das práticas pedagógicas, possibilitando 

momentos para a constituição de estratégias que promovam o ensino e a 

aprendizagem mais significativos. É o local do encontro da teoria com a prática na 

medida que o professor, para ensinar, estabelece as relações necessárias para 

desenvolver os conceitos. 

 

O que tentamos é fazer os alunos entenderem que não basta fazer aquela 
ação na escola, apesar de ser extremamente importante, é necessário que 
[...] ele busque novos aprendizados; que estudos precisa fazer, que leituras 
eu preciso fazer, de que forma é preciso fundamentar aquela ação. Não é 
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[...] só fazer, é se fundamentar no fazer. Um dos principais objetivos do 
programa é fazer com que os alunos vivenciem atividades promovendo essa 
articulação entre teoria e prática, entretanto não é aquela teoria que havia 
estudado e que vai colocar em prática, mas perceber que durante a prática 
compreender o fazer é preciso, para isso deve se fundamentar, de que 
forma ele tem que articular essa teoria e a prática, quais são as 
necessidades tanto da teoria quanto na prática. (PONTES, 2015) 
 
[...] fomos agregando reuniões de estudo, o grupo se reúne em torno de um 
grande tema e isso é discutido. Alguns encontros são de estudos, outros 
encontros são para colocarem em prática algumas ações, colocar os 
bolsistas pra fazer, vivenciar, para que eles se colocassem na posição de 
alunos. Desta forma, vamos intercalando essas atividades no sentido em 
que, tanto atividades práticas como atividades teóricas são necessárias 
para formação dos bolsistas, tanto para os bolsistas supervisores quanto os 
bolsistas licenciandos. (PONTES, 2015) 
 
[...] os alunos ficam responsáveis por pesquisar, buscar material, para a 
elaboração dessas atividades, e quinze dias após temos uma segunda 
reunião de planejamento que é para fechar, discutir um pouco mais a parte 
metodológica da atividade; como que atividade será estruturada fixar as 
turmas, ver se a atividade está adequada para aquela turma, para aquele 
conteúdo, para que posteriormente eles possam aplicar essas atividades. 
(OLIVEIRA, 2015) 
 
Na perspectiva de que a formação do professor é muito além da própria 
regência de estar em sala de aula e de lecionar aquele conteúdo. Pensamos 
nessa formação de maneira mais orgânica, na qual o futuro professor 
vivencie atividades das mais diversas potencialidades e que aos poucos ele 
vá se permitindo e se aventurando nessas atividades. Vão ganhando 
experiência e prática naquelas atividades que passam no período de 
formação, e configurem-se rotineiras. Práticas que não são nada de 
estranho e extraordinário, mas já fazem parte da vivência dele (PONTES, 
2015) 
 
[...] formação de professores que o PIBID tem é de formar um professor 
capacitado para atuar mediante os recursos que temos disponíveis para o 
ensino de Matemática. Formar um professor que esteja adequado a utilizar 
jogos, a utilizar materiais, a utilizar software e essas ações, mas 
principalmente das reuniões de estudos é que segue esse foco, eles trazem 
esses materiais, esses recursos para serem expostos e trabalhados com os 
alunos da graduação e os professores supervisores. (OLIVEIRA, 2015) 

 

A formação de professores vem sendo norteada em muitas das instituições de 

formação por uma fragmentação e descoordenação dos conteúdos disciplinares e 

prática pedagógica, se apresentando de maneira isolada e desconexa. A 

universidade (responsável por excelência pela produção de conhecimentos teóricos), 

aparentemente está ficando distante da escola (local de aplicação dessa teoria). O 

PIBID conduzido tal como o projeto analisado nesta pesquisa parece experimentar 

novas metodologias formação a partir do desenvolvimento profissional dos 

licenciandos, considerando efetivamente a escola como espaço de formação 

articulando situações de pesquisa e reflexão dos professores. Esta nova perspectiva 
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de relacionar universidade e escola no processo de formação docente foi frequente 

nas narrativas dos membros. 

  

[...] a principal forma é o contato direto com o ambiente escolar, é a 
experiência, mas essa experiência que eu acho um diferencial do projeto, 
uma experiência a longo prazo, vivenciada semanalmente, dependendo da 
semana quase todos os dias, com várias instâncias da comunidade escolar. 
O envolvimento dos bolsistas não é só com os alunos das escolas ou das 
turmas onde estão atuando, é com os supervisores com os outros 
professores da escola, com a equipe de modo geral: direção, vice-direção, 
secretários, coordenação pedagógica e com os pais também em algumas 
atividades que desenvolvemos. (SOUSA, 2015) 
 
[...] há oportunidade dele se reconhecer no processo, experimentar, 
vivenciar aquilo que ele escolheu fazer, antes de realmente entrar no 
mercado é importante. [...] Está dando possibilidade de ele vivenciar a 
realidade que os livros jamais retratam. [...] o aluno de licenciatura em 
contato com esse Programa, se ele não tiver essa experiência ele só vai ter 
contato com essa realidade quando ele já estiver como professor, aí não 
cabe determinados erros, você já tem que chegar preparado para saber agir 
diante determinadas situações. [...] estreitar esse laço universidade e escola 
básica é outra coisa que é extremamente importante para o profissional da 
escola básica. A autoestima do profissional é aumentada ao poder colocar 
suas experiências e poder contribuir. (GONDIM, 2016) 
 
O PIBID tem além de outros elementos importantes o papel de fazer com 
que o aluno, além de melhor preparado, conheça a realidade que ele de fato 
vai enfrentar assim que concluir a licenciatura. (CARVALHO, 2015) 
 
Os alunos colocam em prática essa aula, que não é necessariamente uma 
aula com o conteúdo programático, pode ser qualquer tipo de atividade 
desenvolvida no âmbito da sala de aula. Propiciando aos graduandos 
situações de docência que vão além da simples regência. (...) O que 
colocamos de interessante é a responsabilidade da condução daquela 
atividade pelos alunos, claro que com a supervisão dos supervisores nas 
escolas e acompanhamento do planejamento pelos coordenadores de área 
(PONTES, 2015) 

 

A aproximação das pesquisas sobre o ensino com a aula que se efetiva nas 

salas da educação básica dá condições permite, no âmbito do PIBID de Matemática 

da UFRN em Natal que o (futuro) professor qualifique sua prática pedagógica, 

favorecendo a relação teoria-prática. 

  



164 
 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao lançar o olhar para as finalidades do PIBID, percebemos direcionamentos 

que apontam à formação profissional dos estudantes de licenciatura visando a 

minimizar o impacto no início da carreira docente a partir da aproximação entre a 

escola e a universidade. Isso contribui muito com a formação inicial do professor que 

ensina Matemática na educação básica, uma vez que, permite ao licenciando uma 

inserção no contexto escolar de modo que vivencie experiências práticas educativas 

e lide com enfrentamentos aos desafios impostos pelo contexto educacional atual. 

O PIBID de Matemática da UFRN em Natal oferece meios para o aluno de 

licenciatura conhecer e formar sua identidade profissional ainda no curso de 

graduação. Com o auxilio na compreensão do que é ser professor, onde muitos 

profissionais só conhecem a “realidade da escola” após a fase inicial de formação, 

quando já são responsáveis pelo ofício docente, sem poder contar mais com o 

suporte dos seus mestres que ficaram na Universidade. 

Neste sentido, os licenciandos vivenciam situações no contexto escolar da 

rede pública de ensino mediante a construção e aplicação de procedimentos 

didáticos, a partir de articulações entre teoria e prática, experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, que procuram 

permear e superar dificuldades identificadas nos processos de ensino-aprendizagem 

no cotidiano escolar. Tudo isso ocorre com o apoio mútuo entre os professores 

coordenadores, supervisores e, por que não, dos próprios licenciandos do Programa.  

O Programa permite, ainda, aos professores em exercício da profissão, 

supervisores e colaboradores da formação dos licenciandos, estarem cada vez mais 

presentes no âmbito acadêmico e em diálogo com os futuros professores. São 

valorizados os momentos de atualizações de conceitos e de práticas pedagógicas 

mediante discussões de alternativas de trabalho. No que se refere ao planejamento 

e construção de atividades didáticas, incorporam o uso de recursos tecnológicos no 

contexto de ensino e aprendizagem de conceitos de Matemática permitindo 

modificar suas ações docentes e superar dificuldades no manuseio do recurso, além 

disto, auxiliam os alunos na aplicação das ações na escola.  

Essa sistemática de ação permitiu ao graduando envolver-se com teoria e 

prática. Posto que, a prática não é o exercício da teoria, e nem esta é reflexo 

daquela. Mas no sentido de que a prática é a própria ação das coisas que vão sendo 
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constituídas, cujo percurso é atravessado por uma ou mais teorias. Momento pelo 

qual se busca fazer algo, construir alguma coisa. Já que a teoria procura a 

conceituação, significação que dê sustentação e sentido ao percurso. 

Quando participei do programa como aluno, durante minha graduação, entre 

os anos de 2012 e 2014, estive envolvido com diversas atividades. E foram nestas 

atividades que pude viver o “ser professor”. Os direcionamentos dos professores, 

tanto da coordenadora quanto das supervisoras, para realização das atividades 

foram extremamente importantes pelo seu caráter informativo e formativo, desde os 

acompanhamentos nas elaborações das atividades até mesmo como se apresentar 

a direção da escola que atuava e na postura diante os alunos.   

Passei por várias experiências significativas como desenvolvimento de um 

projeto apoiado na Etnomatemática. Meus colegas e eu construíamos nosso projeto 

no decorrer do ano, assim como, aplicávamos as atividades citadas no projeto 

baseados em estudos de cunho na Etnomatemática, buscando como poderia auxiliar 

nas nossas ações. Antes de irmos para escola éramos orientados a buscar por um 

aporte teórico para sustentar nossas atividades a partir de sugestões dadas pela 

coordenadora do subprojeto, e logo me identifiquei com esses estudos. O fato do 

meu grupo trabalhar com a Etnomatemática não nos impedia de agregar ideias que 

eram estudadas pelos estudantes de outros grupos, outras tendências 

metodológicas para o Ensino de Matemática, como, por exemplo, o uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação. 

Durante o desenvolvimento das ações do Projeto, foram muitas as conversas 

com meus colegas para a compreensão da teoria e da prática, buscando caminhos 

alternativos que satisfizessem os nossos objetivos com os alunos nas escolas 

atendidas pelo PIBID. E outro ponto positivo nessas ações era, além do 

acompanhamento contínuo da supervisora, o fato de ter um companheiro, um colega 

da graduação, com as mesmas dúvidas e incertezas que eu, para discutir e colocar 

propostas e refiná-las r realizar as ações da melhor forma. 

Outra ação que merece destaque é o dia de Iniciação à Docência. Neste dia 

sempre tentávamos levar uma aula baseada em recursos como softwares, um 

material manipulável, uma sequência de atividades... Foram momentos de pensar 

em estratégias, pesquisar alternativas que pudessem auxiliar nossas expectativas e 

dos nossos alunos nas turmas que atuávamos. E por mais que planejássemos 

nossas atividades com todo cuidado para que durante sua aplicação não tivéssemos 



166 
 

 

surpresas, os alunos traziam em suas falas questionamentos ou exemplificações 

que, de certo modo, nos ajudava explanar o conteúdo de maneiras inesperadas. 

Esse, também, foi um aprendizado importante antes de me efetivar como professor. 

Depois do desenvolvimento desta pesquisa, posso perceber o quanto essas 

atividades influenciaram na minha formação profissional. Continuo levando para sala 

de aula uma postura baseada nas perspectivas interativas e dinâmicas com as quais 

me envolvi enquanto pibidiano. Posso dizer que não me sinto refém do livro didático: 

busco alternativas voltadas ao ensino de Matemática disponíveis em sites da 

internet, em livros e em meus arquivos, mas também, em minhas memórias do 

tempo de PIBID. Com o PIBID tenho em mente a ideia de que sempre estou em 

processo de formação, sempre tenho que me atualizar, me formar, me transformar. 

Desse modo, é perceptível a amplitude e o esforço das ações do subprojeto 

da Matemática da UFRN-Natal, em prol da melhor qualidade na formação dos 

futuros professores, assim como, na formação continuada dos professores. Fica 

também evidente que as ações desenvolvidas envolvem todo o grupo integrante do 

Programa (professores da Universidade, das escolas e estudantes de graduação) 

fazendo com que as práticas sejam favoráveis a uma formação inicial voltada à 

prática docente e uma formação continuada que implica constate investigação e 

pesquisa sobre a própria prática. 

Reconheço as dificuldades de se elaborar aulas com viés solicitado pelo 

subprojeto estudado. Entretanto não cabe trabalhar praticamente o ano inteiro da 

mesma forma.  É com este pensamento, união e empenho que surgem atividades 

como as trazidas no produto educacional desta pesquisa, enquanto uma lista de 

atividades, as quais oferecem aos professores da educação básica atividades mais 

lúdicas para o ensino da Matemática e também um estimulo à preparação e 

divulgação de outras atividades.  

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
ALMEIDA P. C. A. de; BIAJONE J. Saberes docentes e formação inicial de 
professores: implicações e desafios para as propostas de formação. Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v.33, n.2, p. 281-295, mai/ago. 2007. 
 
BARALDI, I. M.; GAERTNER, R.. Um ensaio sobre História Oral e Educação 
Matemática: pontuando princípios e procedimentos. Bolema, Rio Claro/SP, v. 21, n. 
30, p. 47 – 6. 2008. 
  
BICUDO, M. A. V.. História Oral e Educação Matemática. In: BORBA, M. de C.; 
ARAÚJO, J. de L. (Org.) Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. 4. ed.  
 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. Cap. 4, p. 111-124.  
BRASIL. Decreto n° 6755 de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no 
fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, 29 jan. 2009. 
 
BRASIL. Decreto n. 7.219, de 24 de junho de 2010. Dispõe sobre o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, p. 4-5, 25 de junho de 2010. Seção 1 Disponível 
em:<Decreto7219_de24jun2010_Pibid_pdf>. Acessado em: fev. 2015 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: MEC, 1996. 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 
Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 que Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 
 
BRASIL. PROJETO INSTITUCIONAL PIBID-UFRN:iniciação à docência na 
articulação universidade-escola. Edital N°001/2011/CAPES. Natal, 2011. 12p. 
 
BRASIL. SUBPROJETO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA – CAMPUS 
NATAL. Edital N°001/2011/CAPES. Natal, 2011. 9p. 
 
CANAN, Silva R.. Política Nacional de Formação de Professores: um estudo do  
PIBID enquanto política de promoção e valorização a formação docente. In: 
Seminário de Pesquisa da Região Sul, 9, 2012, Caxias do Sul/RS. Anais... Caxias 
do Sul: UCS, 2012. 
 
COCHRAN-SMITH, M.; LYTLE, S.. Relationships of knowledge and practice: teacher 
learning in communities. Review of Research in Education, London: Sage, n. 24, p. 
249-305, 1999. 
 



168 
 

 

CURY, F. G.. UMA NARRATIVA SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA EM GOIÁS. 2007. 201 p. Dissertação (Mestrado em Educação 
Matemática), Universidade Estadual Paulista , Rio Claro, 2007. 
 
CRESCENTI, Eliane Portalone. A Formação Inicial do Professor de Matemática: 
aprendizagem da Geometria e atuação docente.Práxis Educativa. Ponta 
Grossa/PR, v. 3, n. 1, jan – jun, 2008.     
 
D'AMBROSIO, B. S.. Formação de Professores de Matemática para o Século XXI: o 
Grande Desafio. Pro-posições. São Paulo, v. 4, n. 1, mar, 1993. 
 
FELÍCIO, H. M. S.. O PIBID como “terceiro espaço” de formação inicial de 
professores. Diálogo Educacional. Curitiba, v. 14, n. 42, p. 415-434, maio/ago. 
2014 
 
FIORENTINI, D. Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática no 
Brasil. Zetetiké, Campinas, Unicamp, Ano 3 – n°4, 1995, p. 1-37. 
 
FIORENTINI, D. & MIORIM. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e 
jogos no ensino da matemática. Boletim da SBEM-SP, São Paulo, SBM/SP, 1990, 
ano 4, n. 7 
 
FLORIANI, José Valdir. Professor e pesquisador: (exemplificação apoiada na 
matemática). Blumenau: FURB, 2000. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  
 
GARCIA, C. M.. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da 
experiência. REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA SOBRE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES. Belo Horizonte, v.02, n. 03, ago/dez 2010. 
 
GARNICA A. V. M.. Professor e Professor de Matemática: das informações que se 
tem acerca da formação que se espera. Revista da Faculdade de Educação. São 
Paulo, v. 23, n. 1-2, Jan/Dez. 1997.  
 
GARNICA, A. V. M.. História Oral e Educação Matemática. In: BORBA, M. de C.; 
ARAÚJO, J. de L. (Org.) Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. 4. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. Cap. 3, p. 87-109.  
 
GARNICA, A. V. M.; SOUZA, L. A. de. Elementos de História da Educação 
Matemática. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
 
GARNICA, A. V. M; SILVA, H.; FERNANDES, D. N.. História Oral: pensando uma 
metodologia para a Educação Matemática. In: Congresso Internacional de Ensino 
de Matemática, 5., 2011, Rio Grande do Sul. Anais... Rio Grande do Sul: ULBRA, 
2011. 
 
LORENZATO, S.. Laboratório de ensino de matemática e materiais didáticos 
manipuláveis. In: LORENZATO, S. (Org.) O Laboratório de Ensino de Matemática 



169 
 

 

na Formação de Professores. 2. ed. Capinas: Autores Associados, 2009. Cap. 1, 
p. (3 - 38).   
 
MIZUKAMI, Maria da G. N.. Aprendizagem da docência: algumas contribuições de L. 
S. Shulman. Revista do Centro de Educação, Santa Maria/RS, v. 29, n. 2, fev. 
2004. 
 
MELO, M. J. de M. D. de. Olhares sobre a formação do professor de matemática. 
Imagem da profissão e escrita de si. 2008. 322p. Tese (Doutorado em Educação), 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 
 
MIZUKAMI, Maria da G. N.. APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA: PROFESSORES 
FORMADORES. Revista E-Curriculum, São Paulo, v. 1, n. 1, dez. – jul. 2005-2006. 
 
MORAIS JÚNIOR, Alberto Carlos Costa de et. al. PIBID-MATEMÁTICA EM AÇÃO: 
UM PASSEIO PELAS TENDÊNCIAS ATUAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA In: 
MARTINS, A. F. P.; PERNAMBUCO, M. M. C. A. (Org). Formação de professores: 
interação Universidade – Escola no PIBID/UFRN. v.2. Natal: EDUFRN, 2011. Cap. 2, 
p. (37 – 84). 
 
NÓVOA, A.. Os professores e a sua formação. Lisboa : Dom Quixote, 1992. p. 13-
33.  
 
NÓVOA, A.. Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à 
pobreza das práticas. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 25, n. 1, p. 11-20, 
jan/jun, 1999.  
 
NÓVOA, A.. Para uma formación de profesores construída dentro de La profesión. 
Revista de Educación. Universidad de Lisboa. Facultad de Psicología y Ciencias de 
la Educación. Lisboa. Portugal, n. 350, p. 203-218, Septiembre-diciembre, 2009. 
 
PASSOS, C. L. B.. Materiais manipuláveis como recursos didáticos na formação de 
professores de matemática. In: LORENZATO, S. (Org.) O Laboratório de Ensino 
de Matemática na Formação de Professores. 2. ed. Capinas: Autores Associados, 
2009. Cap. 4, p. (77 - 92). 
 
PASSOS, C. L. B.; GAMA, R. P.; COELHO, M. A. V. M. P.. LABORATÓRIO DE 
ENSINO DE MATEMÁTICA NA ATUAÇÃO E NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA. In: CONGRESSO DE LEITURA DO BRASIL, 
16, 2007, Campinas/SP. Anais... Campinas/SP: UNICAMP, 2007.  
 
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: saberes da docência e 
identidade do professor. Revista da Faculdade de Educação, v. 22, n. 2, p. 72-89, 
1996. 
 
RÊGO, R. M. do; RÊGO, R. G. do. Desenvolvimento e uso de materiais didáticos no 
ensino de matemática. In: LORENZATO, S. (Org.) O Laboratório de Ensino de 
Matemática na Formação de Professores. 2. ed. Capinas: Autores Associados, 
2009. Cap. 2, p. (39 - 56). 
 



170 
 

 

ROSA, M. V. de F. P. do C.; ARNOLDI, M. A. G. C.. A Entrevista na Pesquisa 
Qualitativa mecanismos para validação dos resultados. Belo Horizonte: Autêntica, 
2008. 
 
SANTOS, Sydione. A Narrativa como Estratégia de Formação e de Reflexão sobre a 
Prática Docente. Revista Teoria e Prática da Educação, Maringá/PR, v.11, n. 2, p. 
207-217, maio/ago. 2008. Disponível 
em:<http://www.dtp.uem.br/rtpe/volumes/v11n2/010-artigo-sydione-207-217.pdf>. 
Acesso em: 30 de novembro de 2014. 
 
SCHÖN, D.. In: Nóvoa, Antônio. Formar professors como profissionais reflexives. Os 
professores e sua formação. Dom Quixote, Lisboa, 1992. 
 
SCHÖN, D. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 
aprendizagem. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. A busca do sentido da formação humana: tarefa da 
Filosofia da Educação. Educação e Pesquisa, v.32, n.3, p. 619-634, set./dez. 2006 
 
SHULMAN, Lee S. Knowledge and teaching: Foundations of the new 
reform. Harvard educational review, v. 57, n. 1, p. 1-23, 1987. 
 
SHULMAN, Lee S. Those who understand: Knowledge growth in 
teaching. Educational researcher, v. 15, n. 2, p. 4-14, 1986. 
 
SILVA, A. V. da . A articulação entre a teoria e a prática na construção do 
conhecimento pedagógico do conteúdo. Revista Espaço Acadêmico. Maringá/PR, 
v. 10, n. 112, set, 2010. 
 
SOUSA, G. C. de. PIBID DE MATEMÁTICA EM AÇÃO À LUZ DO CRIVO DAS 
CONTRIBUIÇÕES. In: MARTINS, A. F. P.; PERNAMBUCO, M. M. C. A. (Org.) 
Interação Universidade – Escola no PIBID/UFRN. 1. ed. Natal: EDUFRN, 2011. 
Cap. 2, p. 33-56.  
 
STOPASSOLI, M. A.; GAERTNER R.; SCHMITT, M. A. B.. APRENDENDO 
MATEMÁTICA: AÇÕES INTEGRADORAS ENTRE A UNIVERSIDADE E 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO BÁSICO. REVISTA ELETRÔNICA DE EXTENSÃO. 
Blumenau /SC, v. 6, n. 8, dez, 2009.  
 
SZYMANSKY, H. (org.); ALMEIDA, L. R. de; BRADINI, R. C. A. R.. A Entrevista na 
Pesquisa em Educação: a prática reflexiva.  4. ed. Brasília: Liber Livro Editora, 
2004. 
 
VAGULA, E.. O Professor, seus Saberes e sua Identidade. REVISTA CIENTIFICA 
LOURENÇO FILHO. Fortaleza/CE, v. 4, n. 1, 2005. 
 

ZAQUEU, A. C. M.. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  
(Pibid) na Formação de Professores de Matemática - Perspectivas De Ex-
Bolsistas. 2014. 269p. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática), 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo, 2014. 



171 
 

 

 
ZEICHNER, Ken. Repensando as conexões entre a formação na universidade e as 
experiências de campo na formação de professores em faculdades e universidades. 
Educação, Santa Maria, v. 35, n. 3, p. 479-504, set./dez. 2010. 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

PROJETO INSTITUCIONAL – PIBID UFRN – EDITAL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE 

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DIRETORIA DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA PRESENCIAL – DEB 

ANEXO I 

EDITAL Nº 001/2011/CAPES 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA - PIBID DETALHAMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL 

 

1. Nome da Instituição UF CNPJ 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO 
NORTE (UFRN) 

 

 

RN 
 

24.365.710/0001-83 

2. Título do Projeto 

PROJETO INSTITUCIONAL PIBID-UFRN: iniciação à docência na 
articulação universidade-escola 

 

3. Licenciatura 

Campus/ 

polo 

Número de 
bolsistas por 
subprojeto 

 
Número de 

Supervisores 

 
Número de 

escolas 

QUÍMICA NATAL 16 02 02 

MATEMÁTICA NATAL 16 02 02 

BIOLOGIA NATAL 16 02 02 

FÍSICA NATAL 15 02 02 

LÍNGUA PORTUGUESA NATAL 15 02 02 

LÍNGUA PORTUGUESA CURRAIS 
NOVOS 

15 02 02 

MÚSICA NATAL 15 02 02 

PEDAGOGIA NATAL 15 02 02 

 

4. Coordenador Institucional do projeto 

Nome: ANDRÉ FERRER PINTO MARTINS CPF: 143.918.198-56 

Departamento/Curso/Unidade: DEPTO. DE EDUCAÇÃO/CURSO DE PEDAGOGIA/CENTRO 
DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Endereço residencial: RUA BERILO WANDERLEY, 1966 – POTILÂNDIA – NATAL – RN 

CEP: 59076-700 

Telefones: DDD (84) 3206-4076 ; (84) 9193-6315 ; (84) 8869-8470 

E-mail: aferrer34@yahoo.com.br 

Link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2557880242678680 

5. Plano de trabalho 

mailto:aferrer34@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/2557880242678680


174 
 

 

Introdução 
 
O Brasil passa por um momento ímpar em sua história. Assistimos a uma retomada da valorização da 
escola básica pública e do profissional do magistério por meio de ações e projetos do Governo Federal 
que, inspirados em valores e princípios republicanos, procuram remediar o enorme déficit que a sociedade 
brasileira tem com a qualidade da educação de seu povo. 
 
Nessa direção, o recentemente aprovado Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 (PNE- 
2011/2020) traz, entre suas diretrizes: universalização do atendimento escolar; superação das 
desigualdades educacionais; melhoria da qualidade do ensino; promoção humanística, científica e 
tecnológica do país; valorização dos profissionais da educação; entre outras. Observadas essas diretrizes, 
assim como as metas e estratégias descritas no PNE-2011/2020, torna-se evidente que tal 
empreendimento somente será possível mediante um conjunto de ações que tenha em seu foco a escola 
básica pública, os profissionais da educação e as instituições de ensino superior (IES), enquanto campos 
formadores. 
 
É nesse contexto que a UFRN compreende a inserção do Programa PIBID. Articulando universidade e 
escola na perspectiva de valorização da docência e da promoção de experiências significativas no âmbito 
da formação inicial e continuada de professores, as características e objetivos do PIBID representam uma 
das várias possibilidades de políticas públicas cujo produto final deva ser a melhoria da qualidade da 
educação. A UFRN, especificamente, foi contemplada em dois Editais anteriores do PIBID: o Edital 2007  
(8 licenciaturas), finalizado em Janeiro/2011; e o Edital 2009 (6 licenciaturas), ainda em andamento. O 
Plano de Trabalho apresentado a seguir pretende promover, essencialmente, a continuidade das ações 
desenvolvidas a partir do Projeto Institucional submetido e aprovado pela CAPES para o Edital 2007. 
Nesse sentido, consideramos oportuno apontar que esse Projeto Institucional tem como referência o texto 
anteriormente escrito, a partir do qual foram realizados acréscimos e modificações. 
 
Justificativa e desenvolvimento 
 
Um dos impactos da nova ordem econômica mundial (associada a fatores de natureza política e social) é  
a expansão significativa de alunos matriculados em todos os níveis da Educação Básica nos últimos dez 
anos. Tal crescimento caracteriza-se não somente pela busca de uma via de acesso ao Ensino Superior, 
mas também para uma melhor inserção no mercado de trabalho (BRASIL, 1999). Em sintonia com a 
legislação em vigor, o sistema brasileiro de ensino vem incorporando, em todos os níveis, inovações que, 
por sua vez, são influenciadas por fatores de naturezas distintas decorrentes da terceira revolução técnico-
industrial. Essas inovações materializam-se em documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), base legal da reforma educacional consolidada a partir dos anos 1990, que 
focaliza três eixos básicos para a organização curricular: a formação de competências, a 
interdisciplinaridade e a contextualização do conhecimento. 
 
A Educação Básica, particularmente no que diz respeito ao Ensino Médio, é regulamentada e orientada 
pelos seguintes documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), Orientações Educacionais Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (“PCN+”) e, mais recentemente, Orientações 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006). No que diz respeito ao Ensino 
Fundamental, temos, principalmente: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental e Parâmetros em Ação. 
 
A formação de competências busca se opor à simples memorização de conteúdos, avançando na 
perspectiva da mobilidade do pensamento e da ampliação da capacidade de resolução de problemas. Já a 
concepção de interdisciplinaridade apresenta-se como uma tentativa de contribuir, gradativamente, para a 
superação de um ensino e de uma aprendizagem fragmentada e estanque, tão presentes nas escolas. 
Quanto à contextualização, esta deverá apresentar os saberes de forma a atribuir-lhes sentido, permitindo 
que o sujeito e o objeto do conhecimento possam interagir em uma relação cujo fio condutor venha 
proporcionar uma aprendizagem significativa ao aluno. A interdisciplinaridade e a contextualização dos 
conteúdos, assim como o ensino por competências, devem possibilitar o vínculo entre a escola, a 
sociedade e o mundo do trabalho. Mas necessitam ir além, proporcionando a “leitura do mundo” no qual o 
sujeito está inserido. Tudo isso exige uma análise crítica dos conteúdos tidos como “tradicionais”, para se 
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pensar (sem pragmatismo) em quais são os conteúdos, procedimentos e atitudes necessários às novas 
exigências da educação na sociedade contemporânea. 

 

Esses novos eixos sobre os quais a (re)organização curricular precisa ser pensada implicam necessárias 
mudanças no que se refere à formação do professor. Há a necessidade de propor alternativas para a 
superação de modelos formativos baseados na “racionalidade técnica”. O futuro professor não pode ser 
visto como “aplicador” de um conjunto de técnicas de ensino pré-estabelecidas. Tampouco os cursos de 
formação inicial podem alijá-lo da prática de sua profissão, privilegiando uma formação puramente teórica. 
Ao contrário, o futuro professor precisa ser formado num ambiente que o aproxime – o quanto antes – da 
prática de sua profissão, que o permita refletir sobre essa prática e produzir conhecimento sobre ela. 
Nessa direção, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 
enfatizam a dimensão prática, que não deve ser restrita ao espaço isolado do estágio, mas necessita 
estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor (BRASIL, 2002, Artigo 12). 

 
Um estudo realizado pela Comissão Especial do Conselho Nacional de Educação – CNE/CEB (2007) 
revelou a existência de um déficit de 235 mil professores no Ensino Médio, particularmente nas disciplinas 
de Ciências da Natureza e Matemática. Tal déficit se reflete nas Instituições de Ensino Superior de forma  
a fomentar a criação de novas vagas nos cursos superiores de formação de professores. Entretanto, essa 
iniciativa não é suficiente. Pesquisas sobre a formação de professores têm apontado a existência de um 
conjunto de necessidades formativas dos professores. Dentre elas, o domínio dos conteúdos de ensino 
segue sendo um dos obstáculos fundamentais aos processos de inovação didática e desenvolvimento 
profissional. Quer dizer, os conceitos, leis, princípios, modelos e procedimentos das diferentes disciplinas 
são parte do que identificamos como “saberes disciplinares” do professor. Esse saber exige não só 
conhecimento do aparelho conceitual das ciências, como também, dos procedimentos de validação do 
conhecimento e da história do mesmo. A preocupação sobre como os professores aprendem a ensinar 
também tem ocupado um espaço significativo em relação às pesquisas relativas à “eficácia do ensino”. 
Isso significa que o curso de formação inicial deve ter um arcabouço que trate dessas questões. 

 
Outra questão que merece destaque é que certos cursos de licenciatura permanecem pouco atrativos ou, 
então, indiferentes às necessidades educacionais da sociedade atual e às indicações propostas nas 
diretrizes educacionais para a formação docente. Por outro lado, as informações obtidas por meio do 
Censo Escolar da Educação Básica, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), bem 
como do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE) revelam indicadores não satisfatórios nesses níveis educacionais. 
Entre outros aspectos, essas informações têm evidenciado a fragilidade tanto na formação de 
licenciandos, como de estudantes da educação básica no nível estadual. 

 
No Estado do Rio Grande do Norte, particularmente, foi observado um resultado insatisfatório no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica. Para o nível médio, o IDEB foi igual a 2,8 (ano de 2009), o que 
coloca o Rio Grande do Norte entre as últimas posições ocupadas pelos estados da região Nordeste e 
bastante abaixo da média nacional, que foi de 3,4. Para o Ensino Fundamental, o IDEB do RN foi de 2,9 
(anos finais) e 3,5 (anos iniciais), enquanto a média brasileira foi de 3,8 e 4,9, respectivamente. Com 
relação aos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizado no ano de 2005, 
nos cursos de Matemática, Física, Química e Biologia, foi observado que a qualidade do ensino oferecido 
no nível superior também não é satisfatória quando comparada às demais regiões do país. 

 
Os resultados dessas avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade da Educação Básica e 
também dos cursos e instituições de educação superior no país. Tomando esses resultados como 
referência, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) reconhece a importância de ações 
direcionadas à formação inicial e continuada de professores que atuarão e atuam na Educação Básica, 
particularmente nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Tal preocupação já está expressa na 
proposta da UFRN para o Programa REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), 
que tenciona ampliar a taxa de sucesso nos cursos de licenciatura – razão entre ingressantes e 
concluintes. Com referência aos cursos de Matemática, Física e Química, a taxa de sucesso média foi de 
39,6% no ano 2007; ademais, a taxa de sucesso média para os cursos de graduação da UFRN está em 
torno de 63%. 

 
A UFRN reconhece que a formação inicial e continuada do professor exige que a instituição, enquanto 
campo formativo e de ações de extensão, dê especial atenção à Educação Básica e a projetos 
envolvendo as redes Estadual e Municipal de ensino. Reconhece, também, que a melhoria da qualidade 
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da Educação Básica depende da adequada formação dos licenciandos que atuarão nesses níveis de 
ensino e das oportunidades oferecidas aos docentes em exercício nas escolas públicas. 

 

A formação de professores representa um esforço institucional permanente da UFRN. Nesse sentido, o 
Plano de Trabalho que se apresenta neste Projeto Institucional, para o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), vem ao encontro das ações propostas pela UFRN de forma a contribuir não 
somente para a permanência dos estudantes nos cursos de licenciatura, como também, para a 
consequente redução da taxa de evasão, notadamente, nos cursos de Matemática, Física e Química. 

 
O presente Projeto Institucional também aponta para a necessária articulação entre a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC-RN) e a Secretaria 
Municipal de Educação de Natal, objetivando a melhoria do ensino nas escolas públicas, particularmente, 
aquelas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) está abaixo da média nacional. 
A participação dessas escolas será estabelecida por meio de convênios firmados com as secretarias 
Estadual e Municipal de ensino, os quais prevêem a participação dos bolsistas do PIBID em atividades a 
serem realizadas nessas escolas públicas. 

 
Além da articulação universidade-escola, no âmbito da iniciação à docência, o presente Projeto 
Institucional tem a intenção de promover uma articulação entre a UFRN e outras IES que atuam no Estado 
do Rio Grande do Norte (e estados próximos) e que participam ou virão a participar do Programa PIBID. 
Num horizonte próximo, isso envolveria a UERN e o IFRN. 

 
São intenções deste Projeto: integrar os diferentes níveis de ensino (básico e superior); valorizar a escola 
como espaço pedagógico formativo; promover uma formação de melhor qualidade para os futuros 
professores que pretendem atuar na educação básica; fomentar a escolha pelos cursos de licenciatura e a 
permanência nos mesmos; e estimular a formação continuada de professores das escolas participantes. 
Estarão envolvidos cento e vinte e três (123) estudantes de graduação; 9.955 (nove mil, novecentos e 
cinquenta e cinco) alunos da rede pública; dezesseis (16) professores de escolas públicas e oito (8) 
professores de diferentes departamentos acadêmicos da UFRN. 

 

Levando em consideração as necessidades da Educação Básica pública, bem como, a busca de uma 
melhor qualidade na formação dos licenciandos da UFRN, elaborou-se um Plano de Trabalho pautado pela 
concepção de educação como processo construtivo e permanente. Espera-se que essa experiência 
formativa contribua para elevar a qualidade da formação dos futuros professores para a Educação Básica, 
especialmente para o Ensino Médio; motive os estudantes que optem pela carreira docente e potencialize a 
melhoria dos cursos de licenciatura. Assim, ganha destaque a necessária articulação entre a UFRN e o 
sistema público de ensino apoiado em projetos de esforço mútuo que oportunizem uma sólida formação 
para aos licenciandos ao mesmo tempo em que ampliem a qualidade do ensino nas escolas da rede 
pública. Nessa perspectiva, situam-se os objetivos e princípios do presente Projeto Institucional. 

 
Objetivo geral 

 
Fomentar a iniciação à docência presencial de futuros professores dos cursos de licenciatura (Física, 
Química, Biologia, Matemática, Língua Portuguesa, Música e Pedagogia) para atuarem no âmbito da 
Educação Básica, articulando teoria e prática, universidade e escolas, de forma a estimular o 
desenvolvimento do espírito cientifico nos licenciandos e nos alunos das escolas públicas envolvidas neste 
Projeto. 

 
Objetivos específicos 

 
a) Proporcionar aos futuros professores a participação em ações e experiências didático-pedagógicas 
articuladas às orientações das políticas educacionais (LDB, PCN, DCN etc.) e à realidade das escolas, 
tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio da rede pública de ensino; 

 
b) Desenvolver experiências focadas na prática docente que se orientem para a superação de problemas 
identificados no processo ensino-aprendizagem de modo a contribuir para a melhoria da qualidade da 
formação docente nas áreas de abrangência deste Projeto; 

 

c) Contribuir para a formação continuada em serviço dos professores das escolas públicas conveniadas, 
tornando-os co-participantes do processo de formação inicial dos licenciandos; 
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d) Promover, junto aos integrantes do projeto, diálogos que oportunizem a apreensão dos saberes da 
profissão nas diferentes ações das práticas e das aprendizagens da docência, favorecendo, assim, a 
coerência entre a formação dos professores e as finalidades das políticas voltadas à Educação Básica; 

 
e) Promover a aproximação entre ensino e pesquisa, compreendendo a prática educativa como campo de 
pesquisa educacional e geração de conhecimento. 

 

Princípios norteadores 
 
Os documentos oficiais (LDB, DCN, PCN, OCEM, entre outros) apresentam consideráveis avanços nas 
concepções curriculares da Educação Básica brasileira. Tais avanços tencionam colocar o ensino em 
maior sintonia com as exigências da sociedade, a inclusão social e a cidadania participativa. Essa base 
legal, pautada em fundamentos teórico-metodológicos inovadores, e que estabelecem as competências e 
habilidades a serem formadas no processo ensino-aprendizagem, deverão servir como principais 
referências para o presente Projeto, no qual ganham destaque alguns princípios, aqui assumidos: 

 
a) a construção do conhecimento pelos estudantes de licenciatura, valorizando sua vivência investigativa e 
o aperfeiçoamento da prática docente a ser potencializada por meio da implementação de projetos de 
iniciação à docência, bem como da valorização e da consolidação da identidade dos futuros professores; 

 
b) o espaço da escola pública será compreendido como campo de estudos e aprendizagens para a 
construção dos saberes, conhecimentos e habilidades profissionais na formação de professores para a 
educação básica; 

 

c) a integração curricular será potencializada para dar significado e relevância aos conteúdos, articulados 
com a realidade sócio-histórica, enfatizando a vivência do trabalho coletivo, interdisciplinar e 
contextualizado; 

 
d) as atividades de ensino-aprendizagem assumirão a perspectiva da contextualização e da 
interdisciplinaridade, dinamizando a articulação entre o saber pedagógico, teórico e prático a partir da 
proposta pedagógica das escolas envolvidas, visando à melhoria da qualidade do ensino; 

 
e) a articulação entre a teoria e a prática será priorizada como especificidade da aprendizagem da 
docência, considerando a realidade da escola e da sala de aula; 

 

f) o conhecimento científico das áreas de Biologia, Química, Física e Matemática será abordado por meio 
da identificação de seus diferentes objetos de estudo – sua natureza e estrutura – e os métodos de ensino 
característicos dessas ciências. Valorizar-se-á, particularmente, as perspectivas que envolvem o uso de 
situações-problema, o ensino por investigação, o uso de novas tecnologias e a História da Ciência e da 
Matemática; 

 

g) a valorização da comunicação e da representação deverá ser dirigida para desenvolver nos alunos um 
conjunto de habilidades e competências discursivas que possibilitem um progressivo conhecimento do 
funcionamento e da estrutura da Língua Portuguesa; 

 
h) o ensino de Artes como expressão, comunicação e representação individual e coletiva deverá implicar a 
apreciação, a compreensão e a interpretação de diversas modalidades artísticas, tais como: música, 
dança, teatro, artes visuais e audiovisuais. 
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6 Nome e endereço das escolas da rede pública de 
Educação Básica (enumerar todas as participantes 
do Projeto Institucional) 

Nº de alunos 
matriculados na 

escola 
considerando 
apenas o Nível 

de 

Licenciatura
1
 

Nº Convênio / 
Acordo* 

Nome  E. E. Walfredo Gurgel 
Endereço Av. Bento Gonçalves, s/n, Candelária. Natal – 

RN, CEP 59065-110 
Telefone: (84) 3232-7870 

1.000 (a+b) 2545.11.0111 

Nome E. E. Castro Alves 
Endereço Av. Xavier da Silveira, s/n, Lagoa  Nova.  

Natal – RN, CEP 59056700 
Telefone: (84) 3232-2265 

605 (a+b) 2545.11.0111 

Nome: Escola Estadual Mascarenhas Homem 
Endereço: Av. Prudente de Morais, 2794, Bairro Lagoa 

Seca, CEP 59.022-305, Natal, RN 
Telefone: (84) 3232-7475 

597 (a) 2545.11.0111 

Nome: Escola Estadual Desembargador Rêgulo Tinoco 
Endereço: Av. Lima e Silva, 1485, Bairro Lagoa Nova, 

CEP 59.075-710, Natal, RN 
Telefone: (84) 3232-2399 

484 (a) 2545.11.0111 

Nome: Escola Estadual Ulisses de Góis 
Endereço: Avenida Junqueira Aires, 390, Ribeira 

CEP: 59.025-275 - Natal – RN 

240 (a) 2545.11.0111 

 
1 

Níveis de licenciatura aplicáveis: (a) ensino médio, (b) ensino fundamental. 
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Nome: Centro de Educação de Jovens e Adultos 
Professor Felipe Guerra 
Endereço: Rua Trairi, 406, Petrópolis 

CEP 59020-15- Natal – RN 

1.200 (a) 2545.11.0111 

Escola Estadual Lourdes Guilherme 
Endereço: R. São Miguel dos Caribes s/n 

59086-500 Natal, RN 
Fone: (84) 3232-2289 

465 (a) 2545.11.0111 

Escola Estadual Berilo Wanderley 
Endereço: R. Gov. Valadares s/n, Conjunto Pirangi, 

Neópolis, 
59088-010 Natal, RN 
Fone: (84) 3232-7206 

1.300 (a) 2545.11.0111 

Nome: Escola Estadual Prof. José Fernandes Machado 
Endereço: R - Praia de Muriú, s/n - conj. Ponta Negra - 

Ponta Negra - Natal 
CEP: 59092-390 
FONE: (84) 3237-7407 

350 (a) 2545.11.0111 

Nome: Escola Estadual Instituto Vivaldo Pereira 
Endereço: Rua Cândido Mendes S/N, Currais Novos/RN 
– Fone: (84) 3405-3332 – CEP: 59380-000 

470 (a) 2545.11.0111 

Nome: Escola Estadual Capitão-Mór Galvão 
Endereço: Rua Moisés Galvão 215, Currais Novos/RN 

Fone: (84) 3405-3334 – CEP: 59380-000 

557 (a) 2545.11.0111 

Nome: Escola Estadual Desembargador Floriano 

Cavalcanti 
Endereço: Rua dos Manacás, s/n. Capim Macio, 

NATAL-RN 
CEP 59078-050 

840 (b) 2545.11.0111 

Nome: Escola Municipal São Francisco de Assis 
Endereço: Av. Miguel Castro, 126. Nazaré, NATAL-RN 

CEP 59062-000 

641 (b) 2546.11.0111 

Nome: Escola Municipal Professor Ulisses de Góis 
Endereço: Rua Padre Raimundo s/n, bairro de Nova 
Descoberta, Natal/RN 

870 (b) 2546.11.0111 

Nome: Escola Municipal Juvenal Lamartine 
Endereço: Rua Presidente Sarmento, 1156 bairro do 
Alecrim – Natal/RN 

336 (b) 2546.11.0111 

7 Ações Previstas 

Em continuidade às ações desenvolvidas no Projeto Institucional submetido e aprovado pela CAPES para 
o Edital 2007, e na intenção de desenvolver ações acadêmicas voltadas à formação inicial e continuada  de 
professores que elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública, como também, valorizar o 
espaço da escola pública como campo de experiência da prática docente para a Educação Básica, prevê- 
se a realização das seguintes ações: 

 
a) priorizar a articulação entre a teoria e a prática (ação/reflexão/ação) como especificidade da 
aprendizagem da docência, considerando as demandas da comunidade escolar (seu universo histórico, 
social, cultural e político); 

 

b) desenvolver estudos coletivos de textos, artigos científicos, livros didáticos e demais materiais das 
áreas específicas, bem como o estudo de documentos orientadores dos currículos dessas diversas áreas; 

 
c) diagnosticar e caracterizar as necessidades didático-pedagógicas das escolas participantes deste 
Projeto; 
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d) desenvolver práticas didático-pedagógicas, de caráter coletivo, tendo em vista a importância dessas 
práticas no exercício da docência, levando em conta as perspectivas da contextualização e da 
interdisciplinaridade; 
 
e) aprofundar a reflexão sob os pontos de vista epistemológico, filosófico e didático-pedagógico de 
acordo com as bases legais e a especificidade de cada área do conhecimento, envolvendo 
coordenadores, estudantes e supervisores de cada subprojeto; 
 

f) planejar, a partir das necessidades identificadas nas escolas, atividades de ensino significativas tendo 
como referência os resultados das pesquisas relativas ao ensino e aprendizagem nas áreas de 
conhecimento envolvidas neste projeto; 
 

g) implementar ações de ensino e o uso de materiais didáticos diversos que possam apoiar as atividades 
desenvolvidas pelos estudantes de licenciatura, coordenadores de subprojetos, professores supervisores  
e alunos das escolas participantes deste Projeto; 
 
h) incentivar a criação de materiais didáticos próprios pelos licenciandos, tais como jogos, textos, jornais, 
entre outros, adequados à realidade das escolas; 
 

i) desenvolver ações que estimulem a sensibilidade artística e despertem o interesse e a valorização da 
educação musical; 
 
j) desenvolver ações que estimulem a formulação e o teste de hipóteses, e a investigação, no caso das 
áreas de Ciências da Natureza; 
 
k) desenvolver ações que estimulem o desenvolvimento da competência leitora e da escrita dos alunos 
da escola básica, bem como articulem essas dimensões na proposição de atividades de todas as áreas 
contempladas neste Projeto; 
 
l) valorizar a competência discursiva na elaboração de textos de gêneros diversos, incentivando o 
desenvolvimento do uso adequado da linguagem aos diferentes interlocutores e às diversas situações de 
interação verbal; 
 
m) divulgar as diferentes ações desenvolvidas no Projeto de modo a valorizar a participação e o 
empenho dos seus integrantes; 
 

n) comunicar à sociedade as ações realizadas e os resultados alcançados com o Projeto, por meio de 
publicações impressas, sítios na internet, blogs e outras formas de comunicação; 
 
o) propiciar a participação dos integrantes deste Projeto em eventos de natureza acadêmico-científica, 
onde trabalhos decorrentes das ações implementadas possam ser apresentados e discutidos; 
 

p) acompanhar as ações desenvolvidas pelos bolsistas, supervisores e coordenadores dos subprojetos 
para viabilizar o cumprimento dos objetivos definidos nesse Projeto Institucional; 
 
q) avaliar o resultado das ações desenvolvidas nas escolas para a melhoria da formação inicial e 
continuada dos professores e da qualidade do ensino desenvolvido nas escolas, nas áreas de 
conhecimento contempladas neste Projeto; 
 
r) realizar, periodicamente, encontros com todos os integrantes dos diversos subprojetos, com vistas à 
troca de experiências e planejamento coletivo; 
 

s) estabelecer mecanismos de fiscalização e controle da aplicação dos recursos destinados a este 
Projeto Institucional; 
 
t) elaborar periodicamente relatórios técnico-pedagógicos das atividades executadas e de avaliação, ao 
final do Projeto. 
 

8 Resultados Pretendidos 
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Para a formação inicial dos graduandos, formação continuada dos professores em exercício e para a 
melhoria da qualidade da Educação Básica pública, espera-se que: 

 

a) os cento e vinte e três (123) estudantes dos oito (8) cursos de licenciatura da UFRN, contemplados 
neste Projeto, tenham participado de ações, experiências metodológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e articuladas com a realidade das escolas; 

 

b) os dezesseis (16) professores supervisores das quinze (15) escolas conveniadas tenham se envolvido 
nas ações de formação continuada promovidas pelo projeto; 

 
c) tenha sido elaborado um diagnóstico da realidade das escolas, tendo em vista o aprimoramento das 
ações pedagógicas dos alunos de licenciatura e dos professores em exercício; 

 

d) tenha sido promovida a integração entre os cursos de licenciatura da UFRN e as escolas contempladas 
neste projeto, por meio do desenvolvimento de projetos de ensino nas diversas áreas contempladas nesse 
Projeto; 

 

e) os alunos das escolas participantes tenham apresentado melhor desempenho escolar nas disciplinas 
contempladas nesse Projeto; 

 
f) os licenciandos tenham aumentado seu envolvimento e participação nas atividades dos seus 
respectivos cursos de formação inicial, bem como apresentado melhor desempenho escolar nas diversas 
disciplinas das licenciaturas; 

 

g) as ações desenvolvidas no projeto tenham contribuído para que o índice de desenvolvimento da 
educação básica (IDEB) das escolas participantes aproxime-se mais das metas projetadas pelo INEP para 
o estado do Rio Grande do Norte, para o ano 2013. Projetaram-se índices iguais a 3,2, 3,4 e 3,6 para o 
referido ano, respectivamente para o Ensino Médio, os anos finais e os anos iniciais do Ensino 
Fundamental; 

 

h) os licenciandos tenham participado de eventos de natureza acadêmico-científica, com apresentação de 
trabalhos decorrentes das ações desenvolvidas nas escolas; 

 
i) os resultados do desenvolvimento deste Projeto Institucional sejam divulgados à sociedade brasileira e 
estejam disponíveis em publicações, sítios da internet e/ou outras formas de divulgação. 

9. Cronograma 

Atividade Mês de início Mês de conclusão 

Seleção de bolsistas de graduação Mês 01 Mês 01 

Seleção de professores supervisores nas 
escolas 

Mês 01 Mês 01 

1º Encontro Integrativo (esclarecimentos aos 
participantes) 

Mês 02 Mês 02 

Diagnóstico da realidade escolar 
(coordenadores, bolsistas e supervisores) 

Mês 02 Mês 03 

Planejamento das ações previstas (para cada 
subprojeto) 

Mês 03 Mês 03 

Execução das ações previstas Mês 04 Mês 11 

2º Encontro Integrativo (avaliação do 
desenvolvimento do projeto) 

Mês 11 Mês 11 

Prestação de contas e Relatório Técnico Mês 12 Mês 12 

Planejamento das ações previstas (para cada 
subprojeto) 

Mês 13 Mês 13 

Execução das ações previstas Mês 14 Mês 23 

3º Encontro Integrativo (avaliação do 
desenvolvimento do projeto) 

Mês 23 Mês 23 

Prestação de contas e Relatórios Técnico Mês 24 Mês 24 
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10. Outros critérios que serão utilizados para a seleção de Supervisores (além dos critérios 
presentes no Edital) 

Os professores supervisores devem ser profissionais do magistério. Eles serão responsáveis pela 
supervisão dos bolsistas de iniciação à docência, no âmbito de sua atuação em uma das escolas de 
Educação Básica conveniada. Os professores indicados para supervisão deverão apresentar o seguinte 
perfil (segundo o Edital): 

I. ser profissional do magistério da Educação Básica, em efetivo exercício, na rede pública; 
II. estar em exercício há pelo menos dois anos na escola vinculada ao projeto PIBID, preferencialmente 

com prática efetiva de sala de aula; e 
III. participar como co-formador do bolsista de iniciação à docência, em articulação com o Coordenador 

de Área. 
 
Também serão tomados como critérios para a seleção dos professores supervisores: 

a) possuir formação específica na área de conhecimento em atua, que deve ser a mesma do 
subprojeto ao qual estará vinculado; 

b) não estar exercendo cargo de gestão nem recebendo outro tipo de auxílio (bolsas); 
c) ter disponibilidade de, no mínimo, 15 horas semanais para dedicação aos trabalhos a serem 

realizados na UFRN e na escola onde atua, no âmbito do Programa PIBID; 
d) entrega do curriculum vitae (documentado); 
e) apresentação de carta ao coordenador do subprojeto, declarando seu interesse e conhecimento 

dos objetivos e normas do PIBID; 
f) defesa de um memorial, no qual o candidato descreverá fatos relativos à sua vida acadêmica, em 

relação ao exercício da docência, formação inicial e continuada. 

11. Outros critérios que serão utilizados para a seleção dos bolsistas de iniciação à docência  
(além dos critérios presentes no Edital) e para o controle de frequência e resultado do trabalho 
desses bolsistas 

Para a seleção dos bolsistas de iniciação à docência serão considerados os seguintes requisitos (segundo 
o Edital): 

I. ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 
II. estar regularmente matriculado em curso de licenciatura nas áreas abrangidas pelo PIBID; 
III. estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV. ser selecionado pelo Coordenador de Área do subprojeto; 
V. estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser aprovado  pela 

CAPES. 
 

Também serão tomados como critérios para a seleção dos bolsistas de iniciação à docência: 
 

a) comprometer-se, no período de vigência da bolsa, a dedicar-se no mínimo 30 (trinta) horas 
mensais exclusivamente às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas atividades discentes 
regulares; 

b) não estar recebendo outro tipo de auxílio (bolsa); 
c) apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) compatível com os objetivos do PIBID (IRA ≥ 

5); 
d) apresentar o histórico escolar relativo à Educação Básica; 
e) apresentar ao coordenador do subprojeto carta de motivação, justificando seu interesse em atuar 

no Programa PIBID e, futuramente, na Educação Básica pública; 
f) apresentar informações, por escrito, sobre a renda familiar per capita. 

 

E, ainda, como critério de seleção dos bolsistas, deverá ser priorizado o estudante oriundo da rede  
pública de Educação Básica ou com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio. Também 
deverão ser priorizados os estudantes que estejam cursando, no momento da seleção, o 2º, 3º, 4º, 5º ou 
6º período nos respectivos cursos contemplados neste Projeto Institucional. 

 

O controle de frequência dos bolsistas ficará a cargo dos coordenadores de área, na UFRN, e dos 
supervisores, nas escolas. Na UFRN, haverá reuniões periódicas (semanais ou quinzenais) com o 
coordenador de área, nas quais será preenchida folha de frequência pelos bolsistas. Nas escolas, haverá 
também esse controle por parte do supervisor. 
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Também de forma periódica (mensal ou bimensal) haverá entrega de relatórios por parte dos bolsistas, 
de modo a que o resultado do trabalho possa estar registrado e seja objeto de análise dos coordenadores 
de área e da coordenação institucional, se necessário. Além disso, nos três Encontros Integrativos, 
previstos em nosso cronograma, haverá exposição de trabalhos por parte dos estudantes, visando à 
apresentação dos resultados alcançados e a avaliação das ações realizadas. 

12. Justificativa para a escolha das áreas, explicitando as necessidades formativas identificadas 
para a formação de professores, com base nos dados do Educacenso, do Planejamento 
Estratégico do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente ou de outros 
documentos oficiais da Secretaria de Educação 

Cabe destacar inicialmente que, conforme afirmado na Introdução deste Plano de Trabalho, pretende-se 
dar continuidade às ações desenvolvidas em Projeto Institucional anterior, submetido e aprovado pela 
CAPES para o Edital 2007. Nesse sentido, a escolha natural recaiu sobre as mesmas áreas e cursos de 
licenciatura contemplados na proposta prévia, a saber: Física, Química, Biologia, Matemática (Natal e 
Caicó/RN), Língua Portuguesa (Natal e Currais Novos/RN) e Música. Desses cursos, a UFRN avaliou que 
apenas um não apresentava as condições necessárias à continuidade, neste momento (Matemática em 
Caicó/RN). Assim, considerou-se oportuna a inclusão de mais uma licenciatura. O curso escolhido foi o de 
Pedagogia que, embora já contemplado no Edital 2009 do PIBID, vem apresentando resultados 
significativos na escola estadual em que atua e poderia expandir suas ações a escolas do município, lócus 
mais característico da atuação profissional dos futuros pedagogos. Em função disso, a UFRN decidiu 
priorizar os seguintes níveis de ensino e áreas do conhecimento: 

 
1) Ensino Médio: 

a) licenciatura em Matemática; 
b) licenciatura em Química; 
c) licenciatura em Física; 
d) licenciatura em Biologia; 
e) licenciatura em Letras (Língua Portuguesa). 

 
2) Ensino Fundamental: 

a) licenciatura em Matemática; 
b) licenciatura em Música; 
c) licenciatura em Pedagogia. 

 

A escolha desse conjunto de áreas e cursos justifica-se, ademais, por sua importância e amplitude nos 
currículos escolares, assim como pelo enorme déficit de professores dessas áreas na rede pública de 
Educação Básica do Rio Grande do Norte. 

 
No início de 2011, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, recém empossada, apontou a falta 
de cerca de 3.600 docentes na rede pública estadual de ensino, com destaque para a área de Ciências 
Naturais. Essa situação reflete o contexto nacional, em que é notória a falta de professores habilitados 
para o ensino das Ciências da Natureza e da Matemática (como exposto na Introdução deste Projeto, um 
estudo da Comissão Especial do Conselho Nacional de Educação, em 2007, revelou a existência de um 
déficit de 235 mil professores no Ensino Médio, particularmente nessas disciplinas). O caso da Física é 
emblemático: entre 1990 e 2001 foram formados apenas 7.216 professores, quando a necessidade 
nacional era de 55 mil professores. 

 

Língua Portuguesa, enquanto linguagem básica para a inserção, convívio social e conquista de cidadania 
plena de todos os indivíduos, também se insere no conjunto de licenciaturas que tem papel crucial no 
atendimento à demanda da rede pública de ensino. Música, por sua vez, passou a ser conteúdo 
obrigatório nas escolas mais recentemente, o que implicará em maior esforço das agências de formação 
inicial para atender às necessidades curriculares. 

 

O atendimento à rede, não apenas em quantidade, mas em qualidade, depende de ações articuladas que 
promovam o acesso e garantam a permanência dos estudantes nos diversos cursos de licenciatura. É 
nessa direção que convergem as propostas da UFRN para o PIBID – representada por este Projeto 
Institucional – e para o Projeto REUNI, ora em fase de execução. São metas do Projeto REUNI da UFRN 
(disponível em: http://www.reuni.ufrn.br/files/PropostaDeReestruturacaoEExpansaoDaUFRN.pdf ), dentre 
outras,  a  ampliação  de  vagas  nas  licenciaturas,  particularmente  no  turno  noturno,  a  criação       de 

http://www.reuni.ufrn.br/files/PropostaDeReestruturacaoEExpansaoDaUFRN.pdf
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Laboratórios de ensino-aprendizagem nas áreas de Ciências Naturais e Matemática, a redução da evasão 
nos cursos de graduação e a articulação da educação superior com a educação básica. Em relação a 
essa última meta, destacamos o trecho: 
“a UFRN orientará suas ações objetivando criar e implementar, nas licenciaturas, uma Política de 
Formação Inicial e Continuada de Professores, apoiada no conceito de redes de ação e cooperação entre 
os sistemas de ensino e a UFRN, condizente com os princípios e as diretrizes dos referenciais curriculares 
vigentes, com as necessidades formativas e as demandas sócio-educacionais da educação básica do 
RN”; o que envolve a estratégia de “Redefinir as ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas com as 
escolas do sistema público, identificadas como campo de estágios supervisionados, para uma efetiva 
melhoria na formação de professores nas licenciaturas”. 

 
Foi, portanto, considerando os objetivos do Programa PIBID, as condições locais das escolas públicas 
(estaduais e municipais) e dos cursos de licenciatura e, também, os objetivos e metas do Projeto REUNI, 
que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte definiu as áreas e cursos explicitados acima para 
comporem a proposta de nosso Projeto Institucional. 

13. Plano de aplicação da verba de custeio para 2 anos, dividindo a aplicação dos valores por 
natureza de despesa, sem a necessidade de detalhamento. 

 

 Natureza da Despesa Valor 

(R$) 

  Ano 1 Ano 2 

 Material de Consumo R$ 36.900,00 R$ 36.900,00 

 Diárias R$ 9.225,00 R$ 9.225,00 

 Passagem e Despesas com Locomoção R$ 7.380,00 R$ 7.380,00 

 Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 5.535,00 R$ 5.535,00 

 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 33.210,00 R$ 33.210,00 

 Total da Verba de Custeio R$ 92.250,00 R$ 92.250,00 

 

14. Outras informações relevantes (quando aplicável) 

1) Serão firmados dois Convênios: o primeiro entre a UFRN e a Secretaria de Estado da Educação e da 
Cultura (SEEC-RN); e o segundo entre a UFRN e a Secretaria Municipal da Educação de Natal (SME). As 
minutas desses Convênios estão prontas e foram encaminhadas, em dois arquivos (.pdf) separados, junto 
com esse Projeto Institucional. 

 
2) Conforme exposto na Introdução, este Plano de Trabalho representa a continuidade das ações 
desenvolvidas a partir do Projeto Institucional submetido e aprovado pela CAPES para o Edital 2007. 
Nesse sentido, cabe destacar que alguns dos resultados do Projeto anterior encontram-se disponibilizados 
no sítio do PIBID-UFRN na internet (www.pibid.ufrn.br ), muito embora esse sítio esteja incompleto e ainda 
em construção. 

 

 

 

http://www.pibid.ufrn.br/
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ANEXO II 

EDITAL Nº 001/2011/CAPES 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID 

DETALHAMENTO DO SUBPROJETO (Licenciatura) 

1. Nome da Instituição 2. UF 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte RN 

3. Subprojeto de Licenciatura em: 

Matemática – campus Natal 

4. Número de bolsistas de iniciação à 5. Número de Supervisores 
participantes do subprojeto: 

6. Número de 
Escolas docência participantes do subprojeto: 

16 2 2 

7. Coordenador de Área do Subprojeto: 

Nome: Giselle Costa de Sousa CPF: 008.283.454-73  

Departamento/Curso/Unidade: Matemática/Licenciatura/Centro de Ciências Exatas e da Terra 

Endereço residencial: Rua Cirilo Moreira, 261, Nazaré. Natal - RN 

CEP: 59062-130 

Telefone: DDD ( 84 ) 3205-5894 

E-mail: giselle@ccet.ufrn.br 

Link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1300121866958282 

 

8. Plano de Trabalho 

Conforme proposta anterior, destaca-se que nos últimos anos, reformulações curriculares e novas 
propostas pedagógicas se fazem presentes nos meios escolares. Exemplo disso são os documentos 
oficiais apresentados na forma de “parâmetros” e “referenciais” curriculares que têm por objetivo veicular 
tais propostas. Entretanto, sua aplicação encontra várias dificuldades que se estende desde o acesso 
(ou não) até a discussão crítica de tais documentos; além das habituais resistências à mudança. 

Nesse contexto, inserem-se as pretensas reformulações no ensino da Matemática e as múltiplas 
relações pedagógicas que devem ser estabelecidas entre o professor, os alunos e o saber matemático. 
Contudo, ter clareza da presença desses três elementos que compõem uma situação didática não é 
suficiente para a compreensão de toda a complexidade do fenômeno cognitivo. Torna-se necessário 
vincular tal situação didática aos objetivos, métodos, posições teóricas e recursos didáticos com a 
finalidade de desenvolver atividades voltadas para o ensino e a aprendizagem de um conteúdo 
específico de maneira significativa, tanto para quem ensina quanto para quem aprende. 

Logo, um aspecto importante a ser analisado, na criação das situações de ensino, é o problema da 
apresentação do conteúdo em um contexto que seja significativo para o aluno ou, caso contrário, perde- 
se a dimensão de seus valores educativos. Esse aspecto se apresenta como um verdadeiro desafio  
para os futuros professores, bem como para os professores em exercício. 

Tendo em vista a busca de uma possível solução do problema apresentado acima, pressupomos um 
ensino  de  Matemática  que  leve  em  consideração  a  atividade  intelectual  de  quem  aprende.  A 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PRESENCIAL – DEB 

mailto:giselle@ccet.ufrn.br
http://lattes.cnpq.br/1300121866958282
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participação efetiva dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem depende do significado das 
situações que serão propostas a eles, dos vínculos que eles conseguirão estabelecer entre os conceitos 
envolvidos e também dos conceitos que dominam ou conseguirão elaborar no momento da 
aprendizagem. Isso requer que os alunos sejam convidados a pensar, a observar, a fazer conjecturas, a 
formular hipóteses, e a encontrar respostas para problemas diversos que lhes são apresentados. 

A decisão de tornar efetiva a participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem irá 
requerer, tanto dos futuros professores, quanto dos professores em exercício, a adoção de 
procedimentos que devem levar em consideração o respeito às possibilidades de raciocínio dos 
estudantes. Se essa perspectiva for adotada pelo professor, os problemas matemáticos selecionados 
para a exploração de um determinado conteúdo deverão ser significativos para promover a 
aprendizagem, sem deixar de levar em conta o contexto em que se inserem. Neste sentido, destaca-se  
a possibilidade de continuar ações relevantes como o 1º Torneio de Matemática intitulado “Desvendando 
a Matemática”, realizado pelo PIBID de Matemática da UFRN na E. E. Castro Alves pelos participantes 
deste subprojeto do edital 2007. 

Essa é a perspectiva que se pretende adotar nas ações a serem realizadas neste subprojeto, 
continuando e ampliando as atividades iniciadas na proposta 2007. Os futuros professores, e também os 
professores em exercício, deverão se envolver em situações oportunas para despertar neles a 
necessidade de organizar situações de ensino que possibilitem o desenvolvimento da atividade 
intelectual de quem aprende Matemática. Para tanto, deverão estabelecer relações entre o conteúdo  
que se pretende ensinar, a metodologia adotada e os processos cognitivos dos alunos nas escolas. Os 
sujeitos envolvidos neste subprojeto não devem se contentar com as dificuldades apresentadas pelos 
alunos e, muito menos considerá-las como sendo naturais. As dificuldades encontradas deverão ser 
tomadas como ponto de partida para uma reflexão crítica sobre a prática docente. 

E, ainda, transformar em realidade as situações didáticas criadas para o ensino da Matemática irá 
requerer de todos os envolvidos neste subprojeto não somente o domínio conceitual do que se pretende 
ensinar, como também: a clareza das possíveis relações que podem ser estabelecidas entre os 
conceitos envolvidos na situação didática, a capacidade de identificar os recursos cognitivos 
manifestados pelos alunos nas escolas, a organização e a adoção de recursos didáticos adequados ao 
ensino e à aprendizagem, bem como a escolha de atividades que buscam desencadear as capacidades 
intelectuais dos alunos. 

Para tanto, esses sujeitos deverão desenvolver um trabalho que assume um caráter de investigação. 
Eles poderão refletir sobre os principais objetivos a serem atingidos, que tipos de recursos e perguntas 
irão promover a participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. A compreensão desse 
processo exige do professor um sólido conhecimento de conceitos e de procedimentos necessários ao 
ensino da Matemática. Esses aspectos são fundamentais para por em prática ações didáticas, 
intencionalmente elaboradas, que permitam aos alunos a construção do conhecimento matemático. A 
exemplo, podemos citar os diferentes estudos realizados pelos componentes deste subprojeto no edital 
2007 os quais culminaram em várias pesquisas e trabalhos científicos apresentados e publicados em 
anais de diversos congressos da área de educação matemática como o Encontro Nacional de Educação 
Matemática, o Colóquio de História e Tecnologia no Ensino de Matemática, a SBPC, CIENTEC, Semana 
de Matemática da UFRN, Mostra Cultural da Escola E. Castro Alves, entre outros. 

Apesar disso, se tem a clareza de que esse trabalho é desafiador, pois há indícios de uma fragilidade na 
formação de futuros professores de Matemática. Muitos destes ingressam na instituição de ensino 
superior trazendo consigo várias carências relacionadas à aprendizagem dos conteúdos matemáticos 
básicos. Nesse contexto, evidencia-se, por um lado, uma discussão que procura trazer para a 
universidade a responsabilidade pela formação matemática e pedagógica satisfatória dos futuros 
professores que atuarão no ensino básico. Por outro, os indicadores das condições de trabalho e das 
expectativas profissionais dos professores em exercício e a clareza das circunstâncias em que se 
encontram os alunos da escola pública, reforçam o caráter desafiador do trabalho que se pretende 
desenvolver. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte reconhece que a formação inicial e continuada do 
professor de matemática exige que a instituição dê especial atenção à educação básica. Reconhece, 
também, que a melhoria da qualidade do ensino de matemática no nível básico depende da adequada 
formação dos licenciandos que atuarão em sala de aula e das oportunidades oferecidas aos docentes 
em exercício nas escolas públicas. 
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Há algum tempo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte vem desenvolvendo ações que 
buscam a melhoria da qualidade do ensino da Matemática; como por exemplo, o Seminário de Iniciação 
à Docência (promovido pela Pró-reitoria de Graduação), a Semana de Matemática da UFRN e a 
Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte (promovidas pelo Departamento de Matemática da 
UFRN). Além de ser parceira em projetos de âmbito nacional que visam à melhoria do ensino de 
matemática, tais como: OBMEP (Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas), OBM (Olimpíada 
Brasileira de Matemática), PAPMEM (Programa de Aperfeiçoamento dos Professores de Matemática do 
Ensino Médio). Salientamos, pois, que a presença dos componentes do PIBID de Matemática do edital 
2007 foi constante em tais ações e projetos parceiros e sinalizamos o anseio de continuar esta 
participação com o presente edital. 

No entanto, os referidos projetos não têm o cunho especifico de levar os estudantes de licenciatura em 
matemática a vivenciar, de fato, uma prática escolar ou integrar os diferentes níveis de ensino (básico e 
superior). Nesse sentido, a proposta de iniciação à docência que ora se apresenta assume um papel 
preponderante na formação e profissionalização docente, pois, durante o próprio processo de formação, 
o futuro professor deverá vivenciar e experimentar situações que lhe permitam compreender seu 
decisivo papel no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, o professor em exercício precisa dar 
importância tanto ao ensino de conteúdos matemáticos quanto ao desenvolvimento da capacidade geral 
de aprendizagem de seus alunos. Ao assumir esse papel exige-se deste professor a capacidade de 
equilibrar momentos de ação com momentos de reflexão, ajudando os alunos a construírem conceitos 
matemáticos. 

Considerando o contexto explicitado, anteriormente, escolheram-se duas escolas para execução das 
ações do PIBID. Tomou-se como critério de escolha dessa escola a quantidade de alunos matriculados 
no ensino médio e o índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb) aferido no ano 2009, bem 
como, a possibilidade de continuação de ações iniciadas em uma das escolas pelo referido subprojeto 
do PIBID do edital 2007. Assim, foi escolhida a Escola Estadual Castro Alves, que possui 605 alunos 
matriculados no ensino fundamental e médio, e Ideb de 3,3 (9º ano do fund./ano de 2009). Essa escola 
está localizada no município de Natal e participou do subprojeto do PIBID de Matemática do edital 2007. 
Por este motivo sinalizamos a possibilidade de continuação dos trabalhos da referida instituição. A outra 
escola escolhida foi a Escola Estadual Walfredo Gurgel, que possui 1000 alunos matriculados no ensino 
fundamental e médio e Ideb = 2,2 aferido no ano de 2009 (9º ano do fund.) 

Com a intenção de identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 
transformar a realidade, de reconhecer as habilidades intelectuais proporcionadas pela aprendizagem 
da Matemática, e de estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o  
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas, delineou-se um plano de trabalho que se 
traduz nos compromissos expressos pelos objetivos gerais e específicos que seguem. 

Objetivo Geral 
Proporcionar os meios para o desenvolvimento da iniciação à docência de futuros professores, do curso 
de licenciatura em Matemática, para atuarem no âmbito da educação básica, propiciando aos 
professores de Matemática em exercício nas escolas uma reflexão crítica sobre a prática docente e 
fomentando ações que levem os alunos das escolas a se sentirem seguros na própria capacidade de 
construir conhecimentos matemáticos, conforme proposta anterior. 
Objetivos específicos 
a) desenvolver experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador que se orientem 
para a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem da matemática; 

 
b) explorar aspectos metodológicos direcionados para o ensino da matemática por meio do uso de 
materiais manipuláveis e de jogos, de modo a dar significado aos conteúdos matemáticos, dinamizando 
a aprendizagem; 

 
c) discutir e planejar atividades didáticas, incorporando o uso de recursos tecnológicos no contexto de 
ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos; 

 

d) incentivar o diálogo entre os futuros professores e professores atuantes na rede pública, colaborando 
para a reflexão sobre alternativas de formas de trabalho que visem à melhoria do ensino da matemática; 

 
e) valorizar o espaço da escola pública como campo de experiência para a construção do conhecimento 
na formação de professores para a educação básica. 
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f) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de 
Licenciatura em Matemática. 

 

Continuando e expandindo as atividades iniciadas na proposta de 2007, esse plano de visa à 
participação ativa de todos os integrantes deste subprojeto de Matemática na busca  de  uma  
educação pública de qualidade a partir dos aspectos metodológicos que seguem: 

Tanto os futuros professores, quanto os professores em exercício, devem ter o entendimento de que é 
fundamental criar situações adequadas para serem utilizadas em sala de aula, nas quais os alunos 
possam propor, explorar e investigar problemas matemáticos. Esses problemas poderão surgir de 
situações reais, lúdicas ou imaginárias (mas não fictícias) e de investigação no interior da própria 
matemática. 

Para por em prática essa perspectiva metodológica, e para se atingir os objetivos deste subprojeto, é 
imprescindível contemplar ações didáticas que considerem a comunidade escolar, buscando fomentar 
experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, como também desenvolver ações 
que convergem para a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem da 
matemática. Não se deve perder de vista que a forma de trabalhar os conteúdos deve sempre agregar 
um valor formativo no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento matemático. Os meios 
estratégicos para tal fim são: 

a) considerar a resolução de problemas como parte integral de toda a aprendizagem da matemática. Por 
meio dessa abordagem, os sujeitos envolvidos neste subprojeto podem construir novos conhecimentos 
por meio da resolução de problemas quando: procuram soluções para problemas que surgem da 
matemática e de outros contextos, aplicam e adaptam diversas estratégias para resolver problemas, 
controlam o processo de resolução dos problemas matemáticos e refletem sobre eles. Nessa 
perspectiva, a seleção de atividades a serem propostas deve garantir espaço para a diversidade de 
opiniões e permitir o engajamento destes sujeitos no processo de ensino e aprendizagem; 

 

b) explorar situações em que conexões sejam estabelecidas. Nessa abordagem é importante que os 
sujeitos envolvidos tenham oportunidade de experimentar os conceitos matemáticos em diversos 
contextos. O desenvolvimento desta habilidade possibilita: reconhecer e usar as conexões entre ideias 
matemáticas; compreender como as ideias matemáticas se interconectam e se constroem umas sobre 
as outras, para produzir um todo coerente; reconhecer e aplicar a matemática em contextos não 
matemáticos; analisar e avaliar as estratégias e o pensamento matemático dos demais; 

 

c) estimular o raciocínio e a demonstração matemática. Uma demonstração matemática é uma maneira 
formal de expressar tipos particulares de raciocínio e justificação. Nessa perspectiva, é importante 
examinar situações que possibilitam: reconhecer o raciocínio e a demonstração como aspectos 
fundamentais da Matemática; formular e investigar conjecturas matemáticas; desenvolver e avaliar 
argumentos matemáticos e demonstrações; eleger e utilizar vários tipos de raciocínios e métodos de 
demonstração; 

 

d) explorar a necessidade da reflexão e comunicação. A reflexão e a comunicação são processos 
entrelaçados na aprendizagem da matemática. Nesse sentido, serão desenvolvidas situações que 
possibilitem aos envolvidos neste subprojeto: organizar e consolidar seu pensamento matemático por 
meio da comunicação; comunicar seu pensamento matemático com coerência e clareza; analisar e 
avaliar as estratégias e o pensamento matemático dos demais; usar a linguagem matemática com 
precisão para expressar ideias matemáticas; 

 
e) explorar o uso de modelos como forma de representação do mundo real. Tem sido evidenciada a 
ideia de modelagem matemática como uma das possibilidades para se trabalhar a matemática na  
escola. A modelagem pode ser entendida como a habilidade de transformar problemas da realidade em 
problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. A 
modelagem matemática, percebida como estratégia de ensino, apresenta forte conexão com a ideia de 
resolução de problemas apresentada anteriormente. Nessa abordagem pretende-se: criar e utilizar 
representações para organizar, registrar e comunicar ideias matemáticas; selecionar, aplicar e traduzir 
representações matemáticas para resolver problemas; usar representações para criar modelos e 
interpretar fenômenos físicos, sociais e matemáticos; 

 

f) utilizar de materiais ou recursos didáticos diversificados. O uso de livros didáticos e paradidáticos, 
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jornais, revistas, filmes, calculadoras, jogos, livros de divulgação científica e diferentes formas de 
literatura e manifestações artísticas e culturais dão maior abrangência ao conhecimento matemático, 
possibilitam a integração de diferentes saberes, motivam, instigam e favorecem o debate sobre assuntos 
do mundo contemporâneo. Materiais e recursos didáticos diversificados serão utilizados tendo em vista 
esta perspectiva de trabalho; 

 

g) utilizar tecnologias da informação e da comunicação. É inegável que o futuro professor deve 
acompanhar a evolução tecnológica e tirar o máximo de proveito dos benefícios que esta é capaz de 
proporcionar ao ensino. Por outro lado, o professor em exercício não deve omitir-se em relação aos 
ganhos que a informática trouxe aos sistemas de ensino. Para evidenciar a importância da utilização 
destas tecnologias pretende-se: utilizar computadores, editores de textos, planilhas eletrônicas, Internet, 
vídeos; explorar as potencialidades didáticas de softwares e ferramentas multimídia no ensino da 
matemática; 

 

h) elaborar e desenvolver projetos. Além consolidar a aprendizagem os projetos contribuem para a 
formação de hábitos de investigação e para a aquisição de princípios, conceitos ou estratégias que 
podem ser generalizadas para situações alheias à vida escolar. Na elaboração de um projeto é 
importante a participação dos envolvidos na definição dos temas e na elaboração de protocolos para o 
desenvolvimento das atividades. Assim, considera-se pertinente envolver os licenciandos e os 
professores em exercício na elaboração e implementação de projetos de ensino; 

 

i) estimular o trabalho em grupo. Neste subprojeto pretende-se envolver os futuros professores e os 
professores em exercício em múltiplas ações. Considerando que a ação educativa é ampla torna-se 
pertinente criar situações que estimulem, nesses sujeitos, a necessidade de integrar-se com seus pares. 
Além de aprenderem uns com os outros, estes sujeitos precisam organizar o que sabem para se  
fazerem entender. Nesta perspectiva a comunicação oral tem como instrumento para seu 
desenvolvimento o trabalho em grupo. 

 

j) realizar atividades experimentais. Esse tipo de atividade poderá possibilitar aos sujeitos envolvidos 
neste subprojeto, o exercício da observação, a formulação de indagações e também estratégias para 
respondê-las. As atividades experimentais a serem exploradas deverão privilegiar o pensar, o fazer, o 
manusear, o operar e o agir em diferentes formas e níveis. Experimentar poderá envolver também a 
observação de situações e fenômenos escolares de modo que estes sujeitos sejam envolvidos em 
desafios que instigam a busca de soluções para problemas reais da prática docente. 

9. Nome e endereço das escolas da rede pública  
de Educação Básica (listar todas participantes do 
subprojeto institucional) 

Nº de alunos matriculados na 
escola considerando apenas o 

Nível de Licenciatura
1

 

Último IDEB 

(quando houver) 

Nome  E. E. Walfredo Gurgel 1.000 (a + b) 2,2 (2009)* 

Endereço Av. Bento Gonçalves, s/n, Candelária. 
Natal – RN, CEP 59065-110 

Telefone: (84) 3232-7870 

  

Nome E. E. Castro Alves 605 (a + b) 3,3 (2009)* 

Endereço Av. Xavier da Silveira, s/n, Lagoa  
Nova.  Natal – RN, CEP 59056700. 

Telefone: (84) 3232-2265 

  

* Dado disponível no site do Inep para o 9º ano do Ensino Fundamental. 

10. Ações Previstas 

Conforme proposta anterior, a resolução de problemas se apresenta com uma importante estratégia  
para o ensino da matemática. Durante o processo de formação inicial, e também continuada, o professor 
deverá compreender a importância dessa estratégia. Ele deverá adquirir a habilidade de resolver 
situações-problema, saber validar procedimentos e resultados, desenvolver formas de raciocínio como: 
intuição, indução, dedução, analogia, estimativa e utilizar conceitos e procedimentos matemáticos. Para 
que  tal  perspectiva  se  efetive,  na  prática  docente,  o  professor  deverá  utilizar  procedimentos     de 

1   
Níveis de licenciatura aplicáveis: (a) ensino médio, (b) ensino fundamental. 
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investigação, tendo como pressuposto a dinâmica da ação/reflexão/ação. 

Porém, nas aulas de matemática é possível observar, muitas vezes, uma clara manifestação da falta de 
habilidade do professor em utilizar procedimentos de investigação sobre a própria prática. Com a 
intenção de desenvolver tal habilidade, de elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à 
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura e elevar, também, a qualidade do ensino na 
referida escola da rede pública, prevê-se a realização das seguintes ações: 

a) aprofundar as reflexões sob pontos de vista epistemológico, filosófico e didático-pedagógico a 
respeito das tendências em ensino da Matemática, envolvendo a professora coordenadora,  os 
estudantes bolsistas e os professores supervisores deste subprojeto; 

b) participação em eventos relevantes da área a exemplo do ENEM, SNHMAT, CIAEM, Semana de 
Matemática da UFRN, entre outros, com vistas à formação inicial e continuada dos componentes do 
subprojeto, sejam bolsistas, supervisores e coordenadora; 

c) diagnosticar e caracterizar as perspectivas didático-pedagógicas adotadas nas escolas participantes 
deste subprojeto e também as dificuldades e os problemas relacionados ao ensino da matemática 
encontrados pelos sujeitos nele envolvidos; 

d) planejar e realizar encontros periódicos entre os alunos bolsistas e os professores supervisores 
comprometidos com este subprojeto de modo a propiciar uma troca de experiências sobre questões 
ligadas ao cotidiano da sala de aula. Enfatizamos que, no projeto do edital de 2007, eram realizadas 
reuniões gerais periodicamente com os participantes; 

e) planejar, a partir das necessidades identificadas na escola, atividades de ensino inovadoras tendo 
como referência as orientações contidas nos documentos legais para a Educação Básica, assim como 
os resultados das pesquisas relativas ao ensino e aprendizagem da Matemática. Ressaltamos que no 
edital 2007, eram realizados periodicamente encontros para planejamento das ações, sobretudo, na 
escola; 

f) realizar aulas de campo na perspectiva do entendimento da matemática como atividade humana e 
inerente ao cotidiano; 

g) implementar ações de ensino, prevendo o uso de materiais didáticos diversos que possam apoiar as 
atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes de licenciatura em Matemática, coordenadora deste 
subprojetos, professores supervisores e alunos das escolas participantes deste subprojeto; 

h) criar condições para instigar a investigação sobre a prática docente, tendo como pressuposto a 
dinâmica da ação/reflexão/ação. No edital 2007 foram realizados vários seminários internos com tal 
intuito, além da divulgação dos estudos e pesquisas já realizados pelos membros do PIBID; 

i) incentivar publicações em anais de eventos e organizar publicações dos trabalhos desenvolvidos 
oriundos das investigações realizadas a exemplo de livros com coletânea de artigos e em periódicos; 

j) promover o acompanhamento de estudos na escola, auxiliando os estudantes da educação básica 
com dificuldades de aprendizagem, retomando conteúdos ou explorando novas abordagens 
metodológicas que possibilitem uma melhor compreensão conceitual. Nesta perspectiva, pretende-se 
continuar com o reforço escolar oferecido pelo PIBID de Matemática aos alunos da E.E. Castro Alves 
mediante o projeto aprovado no edital 2007 e implementá-lo na outra escola participante deste novo 
edital; 

l) realizar palestras nas escolas e para os participantes do projeto tendo em vista as situações didáticas 
apresentadas; 

m) articular com as demais áreas do conhecimento envolvidas no Projeto Institucional ações conjuntas 
que propiciem a realização de atividades interdisciplinares que podem se efetivar por meio de projetos 
de ensino. A exemplo do torneio de matemática que teve em sua primeira edição atividades 
interdisciplinares na escola participante do edital 2007 e que se pretende continuar com nova edital no 
presente edital e estender para a outra escola proposta; 

n) realizar eventos para divulgar, tanto nas escolas participantes como na Universidade, as diferentes 
ações desenvolvidas de modo a valorizar a participação e o empenho de todos os sujeitos envolvidos 
neste subprojeto de Matemática; 

o) avaliar o resultado das ações desenvolvidas nas escolas para a melhoria da formação inicial e 
continuada dos professores e qualidade do ensino desenvolvido nas escolas, na área de matemática. 
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11. Resultados Pretendidos 

Para a formação dos licenciandos em Matemática e para a melhoria da qualidade da educação básica 
da escola pública espera-se que: 

 
a) os estudantes que optam pela carreira docente em Matemática tenham sido incentivados a 
promover a melhoria da qualidade da educação básica. Por exemplo, a constatação do aumento do 
Ideb da escola participante do edital 2007 o que revela que a promoção de melhoria da qualidade do 
ensino é possível; 

 

b) os futuros professores de matemática tenham participado de ações, experiências metodológicas e 
práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola como no caso dos diferentes 
projetos desenvolvidos pelo Pibid durante a vigência do projeto do edital 2007, bem como, pela 
possibilidade de maior conhecimento das atividades na área de ensino de matemática por meio da 
participação em eventos relevantes e pela presença nos momentos relevantes das ações docentes na 
escola como a semana pedagógica e reunião de pais; 

 
c) o contato mais direto dos componentes deste subprojeto de matemática com a realidade atual do 
ensino básico desencadeie uma proposta de ações futuras que visem a aumentar a qualidade do 
ensino da matemática e a qualidade da formação inicial de professores de matemática; 

 

d) a formação continuada de professores de matemática para a educação básica, especialmente para 
o ensino médio, tenha sido incentivada. Salientamos nesta perspectiva a inserção de alunos egressos 
do PIBID de matemática já em mestrados profissionais na área de ensino de Matemática, bem como, 
ao incentivo, divulgação e oferta de cursos ocorridos na área para os professores supervisores e 
demais professores da escola, como o CAPMEM (Curso de aperfeiçoamento para professores do 
ensino médio) o minicurso sobre o software GeoGebra; 

 
e) a autonomia pedagógica dos alunos de licenciatura em matemática e dos professores de 
matemática em exercício tenha sido promovida, bem como tenham sido aprimoradas suas ações 
pedagógicas; 

 
f) a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores no curso de 
licenciatura em matemática tenha sido elevada a patamares mais adequados; 

 
g) a integração da educação superior com a educação básica no ensino médio, no que diz respeito à 
matemática, tenha sido implementada; 

 

h) o desenvolvimento de experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador tenham 
se efetivado; 

 
i) o uso de recursos de tecnologia da informação e da comunicação tenha orientado a superação de 
problemas identificados no processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, pretende-se continuar com 
projetos como “O uso do software GeoGebra no ensino de Matemática” e o “CINEMATEMÁTICA” 
desenvolvidos pelo PIBID do edital 2007; 

 
j) o diálogo com os outros subprojetos tenha ampliando a visão do conhecimento e do currículo do 
ensino médio, contribuindo de forma positiva para a elaboração de atividades a serem desenvolvidas 
na escola, a exemplo dos diversos encontros integrativos promovidos pelo PIBID da UFRN durante a 
vigência do edital 2007; 

 

k) as escolas participantes apresentem melhora nos resultados de avaliação do IDEB. No caso do 
Castro Alves o Ideb aferido no ano de 2007 era de 2,5 e passou a ser de 3,3 no ano de 2009; 

 
l) os alunos das escolas participantes desenvolvam maior interesse pela matemática. Particularmente 
na escola onde o PIBID de Matemática atuou pelo edital 2007 observou-se uma maior participação dos 
alunos nas olimpíadas de matemática, maior participação e aprovação no vestibular, assim como, 
solicitação da realização do minicurso de matemática básica (oferecido em 2010) e implantação do 
laboratório de matemática, inclusive, na E.E. Walfredo Gurgel; 

 
m) os professores supervisores tenham tido a possibilidade de refletir e modificar suas ações docentes. 
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12. Cronograma específico deste subprojeto 

Atividade Mês de 
início 

Mês de 
conclusão 

Seleção dos bolsistas de graduação Mês 01 Mês 01 

Seleção dos professores supervisores nas escolas Mês 01 Mês 01 

1º Encontro integrativo (esclarecimentos aos participantes) Mês 02 Mês 02 

Diagnóstico da realidade escolar Mês 02 Mês 03 

Planejamento das ações previstas neste subprojeto Mês 03 Mês 03 

Execução das ações previstas neste subprojeto Mês 04 Mês 11 

2º Encontro integrativo (avaliação do desenvolvimento do 
projeto) 

Mês 11 Mês 11 

Relatório parcial Mês 12 Mês 12 

Planejamento das ações previstas neste subprojeto Mês 13 Mês 13 

Execução das ações previstas Mês 14 Mês 23 

3º Encontro integrativo (avaliação do desenvolvimento do 
projeto) 

Mês 23 Mês 23 

Relatório técnico Mês 24 Mês 24 
   

13. Previsão das ações que serão implementadas com os recursos do Projeto Institucional – a 
proposta deverá ser detalhada, pois será usada como parâmetro durante toda a vigência do 
convênio. 

a) Participação em eventos da área (com previsão de custeio para os participantes, incluindo 
inscrição, diárias e despesas com locomoção, assim como, produção de material para 
apresentação como pôster) como o SNHMAT, CIAEM, ENEM, Semana de Matemática da 
UFRN, CIENTEC, SBPC, entre outros. Tais despesas estão previstas nas rubricas de diárias; 
passagens e despesas com locomoção, bem como, serviços de terceiros - pessoa física; e 
serviços de terceiros - pessoa jurídica; 

b) Publicação em anais de eventos de acordo com as rubricas diárias, passagens e despesas com 
locomoção; 

c) Organização de publicações das pesquisas desenvolvidas em livros, capítulos de livros, jornais 
e periódicos de acordo com a rubrica serviços de terceiros - pessoa jurídica; 

d) Fazer assinatura de revistas e periódicos da área, como também jornais e publicações diversas 
com vistas à formação teórica dos membros do projeto mediante a rubrica serviços de terceiros 
- pessoa jurídica. 

e) Realização de eventos nas escolas e universidades como Gincana e Torneio de Matemática 
(com previsão de locações de equipamentos como tendas, som, cartazes para divulgação,  
entre outros itens conforme as rubricas material de consumo, serviços de terceiros - pessoa 
física, e serviços de terceiros - pessoa jurídica) para divulgar as ações dos projetos, aproximar 
os alunos da Matemática e interagir com outras áreas; 

f) Promover encontros integrativos entre os subprojetos do PIBID da UFRN e de outras 
instituições para troca de experiências (de acordo com as rubricas material de  consumo, 
diárias, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros - pessoa física, e serviços 
de terceiros - pessoa jurídica com previsão de locação para eventos, equipamentos, som, 
tendas, pôster, folder, palestrantes, etc.); 

g) Realizar, divulgar e organizar cursos de formação para bolsistas, supervisores e demais 
professores da escola juntamente com a coordenação (prevendo-se material de consumo para 
realização dos mesmos como certificados, pastas, canetas, espaço, material de impressão e 
pagamento de serviços de profissionais solicitados para promover a formação conforme as 
rubricas de material de consumo, diárias, passagens e despesas com locomoção, serviços de 
terceiros - pessoa física, e serviços de terceiros - pessoa jurídica); 

h) Implementar o Laboratório de Matemática nas escolas em parceria com o LEM (Laboratório de 
ensino de Matemática) da UFRN adquirindo jogos e materiais manipuláveis, bem como, 
matérias diversos de consumo, para elaboração, armazenamento e conservação de tais 
artefatos mediante as rubricas material de consumo, serviços de terceiros - pessoa física, e 
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serviços de terceiros - pessoa jurídica; 

i) Organizar um clube de matemática e obter materiais de consumo utilizando a rubrica material 
de consumo para as atividades, assim como de expediente como cartuchos, papeis, tintas, 
colas, tesouras, TNT, serviços de serigrafia, xerox, material para armazenagem de produções 
como MP3, pendrive, Cd, DVD, entre outros, mediante as rubricas serviços de terceiros - 
pessoa física, e serviços de terceiros - pessoa jurídica. 

j) Promover aulas de campo com locações de transporte para tal finalidade conforme as rubricas 
passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros - pessoa física, e serviços de 
terceiros - pessoa jurídica. 

k) Assinatura de periódicos para realização de estudos teóricos na área que contemplam a 
fundamentação básica das ações mediante a formação de grupos de estudos e discussão 
periódicos com os bolsistas, supervisores e coordenadora do projeto como também um grupo 
formado por alunos da escola orientado pelos componentes do PIBID no clube de matemática. 

14. Outras informações relevantes (quando aplicável) 

Ressaltamos que este plano de ações é continuação do que já estava ocorrendo no projeto 
desenvolvido pelo PIBID de Matemática participante do edital 2007 que teve sua vigência de 01 de 
fevereiro de 2009 a 31 de janeiro de 2011, prevendo ainda a expansão de suas atividades na escola 
atual e em mais uma escola no novo edital consolidando e ampliando as já existentes e enfatizando os 
bons resultados obtidos no âmbito da melhoria da formação inicial dos bolsistas (com vários egressos 
do edital 2007 aprovados em concurso para professor da educação básica e em mestrados  
profissionais em ensino de matemática, bem como, notória evolução no Índice de Rendimento 
Acadêmico dos bolsistas – IRA ao longo do curso e vigência da bolsa), além de uma melhoria na 
formação continuada da supervisora que passou a participar de cursos de capacitação e eventos da 
área, inclusive, apresentando e publicando trabalhos resultantes dos estudos teóricos, seminários 
internos promovidos e das ações planejadas pelos projetos de ensino desenvolvidos na escola. Assim, 
pretende-se, pois, levar tais resultados para mais uma escola (E. E. Walfredo Gurgel) potencializando 
as ações já existentes, refazendo-as, se necessário, e acrescentando novas. 
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APÊNDICE A 

CARTAS DE CONCESSÃO 
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CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGENS 

 

 

Natal, 27 de outubro de 2016. 
 

 
Eu, Giselle Costa de Sousa, abaixo assinado, portador(a) de cédula de 

identidade número 1715642, pelo presente termo cedo ao pesquisador 

KLÊFFITON  SOARES DA CRUZ, aluno do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática, vinculado à UFRN, matrícula 

número 2014119308, os direitos de uso da entrevista – e seu conteúdo – que 

realizamos em Natal/RN no dia 08/06/2015,  gravada em formato audiovisual, 

a qual foi transcrita e textualizada e conferida por  mim, para usá-la com fins 

acadêmicos. 

 

 

 
 
 
     Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–  GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 



197 
 

 

 
 

 

CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGENS 

 

 

Natal, 10 de novembro de 2016. 
 

 
Eu, MÉRCIA DE OLIVEIRA PONTES, abaixo assinado, portadora de cédula 

de identidade número 20071174979 – SSP-CE, pelo presente termo cedo ao 

pesquisador KLÊFFITON SOARES DA CRUZ, aluno do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, vinculado à UFRN, 

matrícula número 2014119308, os direitos de uso da entrevista – e seu 

conteúdo – que realizamos em Natal/RN no dia 16/06/2015, gravada em 

formato audiovisual, a qual foi transcrita e textualizada e conferida por mim, 

para usá-la com fins acadêmicos. 

 
 
 
 

 

Mércia de Oliveira Pontes – UFRN 

SIAPE 1839460 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–  GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO ONLINE 
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim! Oficina de Poliedros 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Sim, pois é uma prática do que vou ter que realizar futuramente como 

professor! Dessa maneira, ajuda em futuras ideias de aulas diferentes e 

atrativas, onde no PIBID comprovamos que tal medida dá resultados 

positivos! 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. Oficinas utilizando o tangram, o tabuleiro do plano cartesiano, poliedros. 

E tbm elaboração de aulas fazendo uso das TIC's e da História da 

Matemática. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Sim. São muito importante, pois conseguimos enxergar o ensino além 

do quadro negro. As aulas com utilização de outros recursos ajudam no 

processo de ensino aprendizagem. Essas atividades contribuíram 

bastante para a minha formação como docente, os estágios que temos 

não conseguem superar a importância do PIBID na formação dos 

licenciandos. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

@ Outro: Ex-bolsista 

 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim, as atividades 7, 16 e 20 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Sim, pois quando estamos elaborando essas atividades estamos 

pesquisando e sempre nos propondo a levar uma prática pedagogica 

que prenda a atenção do aluno, essas práticas com certeza fará parte 

da minha formação formação docente e continuada pois estamos nos 

propondo a inovar, e quando fazemos isso, estamos quebrando aquele 

sistema tradicional de educação onde a aprendizagem só se dar dentro 

de 4 paredes com quadro e pincel e além disso, estaremos sempre em 
busca de algo novo para os nossos alunos. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim, elaboração e adaptação de oficinas, tarefas e exercícios. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

De forma a nos trazer essa experiência em sala, nos dar a certeza se é isso 

que queremos, e dar inicio ao nosso aperfeiçoamento. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

@ Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. Confeccionando Jogo da memória usando Potenciação e Notação 

Científica. Jogo de Baralho com Equação do 1 
0 
grau. Oficinas de Jogos 
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como Torre de Hanói, Cubo Mágico, Mosaicos, Shisima, PUZZLE.... e 

etc. 

 

 

 

Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

essas) para serem aplicadas em suas (como 

ações enquanto bolsista do PIBID são ou foram 
importantes para sua formação (inicial ou continuada)? Por 

quê? Ou seja, de que formas elas podem contribuir com a 
formação inicial ou continuada?  

Sim, são importantes porque contribuem para que o professor esteja sempre 

em busca de novos métodos para aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários
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18/04/2017             Pesquisa: Atividades como meio de formação 
 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. Participo do PIBID faz pouco mais de 5 meses mas já apliquei o 

projeto de economia de água e eletricidade, o torneio de 

matemática(que motiva muito os alunos), além de participar de alguns 
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aulões preparatórios para o IFRN e Enem, que não apenas os ensinam 

bastante quanto dão aos alunos de escola pública com uma realidade 

bem complicada uma perspectiva de um futuro promissor. 

Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 
sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

elas podem contribuir com a formação que formas 
inicial ou continuada?  
Sim. Esse tipo de atividades nos preparam para o "mercado" como 

profissionais diferenciados, com muitas ideias que os antigos professores 

geralmente não tinham. E essas atividades acabam por trazer um publico 

maior de alunos para de fato se interessarem por matemática, quebrando 

assim o velho tabu de que a matemática é para poucos. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim; das atividades citadas no produto, apenas do software Poly. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Acredito que foram importantes porque ajudaram, na prática, a concretização 

do que estudamos nas disciplinas pedagógicas específicas para matemática 

na prática. Elas contribuem como diferencial para o mercado de trabalho. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Não 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

elas podem contribuir com a formação que formas 
inicial ou continuada?  
Sim, pois ao possuir uma grade não tão voltada para a pratica a 

docência e sim mais para o hipotético do que se acontece em uma sala 

de aula, o PIBID acaba por vir como uma grande fonte de ensinamento, 

onde vivenciamos a vida de um professor e praticamos como ser um, 

em diferentes series desde 0 6 
0 

ano do fundamental ao 3 
0 

do ensino 

médio, vivenciando como é ser professor da rede publica, como aplicar 

atividades diferentes da de um ensino "clássico", o que agrada os 

alunos, como controlar os alunos em sala de aula, tudo o que é 

importante para um futuro professor. 
 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área O Hoje é 

supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

@ Outro: Ex-bolsista do PIBID 

 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim, a atividade intitulada por "Construindo Poliedros Através das Dobraduras 

Modulares"  
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Sim, uma vez que tive contato com o processo de ensino-aprendizagem em 

várias etapas. Desde a elaboração da apostila até sua aplicação do conteúdo 

e atividade. Está diante desse cenário durante a licenciatura contribuiu muito 

para a minha formação, desde a experiência com a sala de aula, tendo 

contato direto com os alunos, até a atuação como professor. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Ajudei a implantar um Laboratório de Ensino de Matemática, criando uma 

linha do tempo com fatos históricos importantes na Matemática; desenvolvi 

um projeto de Modelagem Matemática e padrões de beleza; criei um jogo 
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matemático para o reconhecimento de formas geométricas e o exercícios 

de operações aritméticas. 

Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 
sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? 

que formas elas podem contribuir com a Ou seja, de 
formação inicial ou continuada?  

As atividades que desenvolvi enquanto bolsista do PIBID e as atividades 

desenvolvidas por outros bolsistas as quais tive acesso, foram 

fundamentais para a minha formação docente. Tais atividades foram 

reaplicadas em minhas turmas quanto professora, divulgadas em 

congressos educacionais e expostas em seleções de concursos. Elas 

também me serviram de inspiração e exemplos para a criação de outras 

atividades. 
 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

@ Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. Jogo de tabuleiro, simulados, gincanas. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

São importantes pois as experiências desenvolvidas em conjunto com o 

PIBID nos possibilita aperfeiçoar nossos conhecimentos. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários
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18/04/2017      Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

1 5 A UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

EQUAÇÕES DO 1 
0 
GRAU, 20 TORNEIO DA MATEMÁTICA. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação 
inicial ou continuada?  
São muito importante porque durante o processo de elaboração dessas 

atividades surge vários questionamentos que na maioria das vezes não 

acontece em sala de aula (graduação). Esses questionamento surgem por 

causa do desejo de elaborar atividades completas no sentido de conhecer 

profundamente o assunto ou conteúdo e poder proporcionar uma atividade de 

alto nível educacional. E também estimula a nossa criatividade, a qual, na 

minha opinião, é característica indispensável para todos professores como no 

caso de elaborar um torneio da matemática. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários
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18/04/2017       Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

@ Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. O Bingo Relações de Conjuntos foi confeccionado por mim junto a 

outros colegas. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Com toda a certeza a elaboração e preparação das atividades nas 

minhas ações como bolsista do PIBID foram e ainda são importantes na 

minha formação. Hoje como professora efetiva no ensino básico consigo 

mediar atividades com mais eficiência, não tenho receio de inovar em 

sala de aula, me sinto mais capacitada para propor aulas não 

tradicionais, pois tive preparação para isso durante o tempo que fui 

bolsista de iniciação à docência. Além disso, o PIBID me mostrou que 

sempre podemos aprender mais e mais, e para isso precisamos investir 
na formação continuada, para assim se capacitar ainda mais. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários 
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18/04/2017       Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

@ Outro: Ex-Supervisor do PIBID 

 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  
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1 . Aprendendo Matemática por meio da produção e manipulação de materiais 

pedagógicos. 2. Brincando e refletindo com o material Torre de Hanói. 3. 

Torneio da Matemática. 

 

Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes 
para sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou 

seja, de que formas elas podem contribuir com a formação 
inicial ou continuada?  
 

Foram importantes para a minha formação continuada porque se constituíram 

em metodologias inovadoras e mais facilitadoras de aprendizagens para os 

alunos por contribuírem para o desenvolvimento do raciocínio empírico rumo 

ao abstrato e teórico, tão importante na Educação Básica, porém pouco 

discutido nas disciplinas do curso de Matemática durante a formação inicial. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

@ Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

SIM, POR EXEMPLO, ESTIMATIVA DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA, 

MAS TAMBÉM VÁRIAS OUTRAS, JÁ QUE PASSAM POR MINHA 

CORREÇÃO, AO MENOS. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

 

SIM, POIS PERMITEM ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS E 

ESTRATÉGIAS, ALÉM INCENTIVAR PESQUISAS RELACIONADAS 

AOS TÓPICOS E ATIVIDADES PRODUZIDAS. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Sim, facilita a compreensão das dificuldades dos alunos dentro do 

conteúdo. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários
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18/04/2017      Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

@ Outro: ex Bolsista de Iniciação à Docência 

 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. CONSTRUINDO POLIEDROS ATRAVÉS DAS DOBRADURAS 

MODULARES foi uma das atividades que contribui com a elaboração, 

além, de quatro edições do Torneio Show da Matemática. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

 

São de extrema importância, falo como ex Bolsista e que hoje, devido a 

participação na elaboração ou preparação de atividades como estas 

acima citadas (na época em que era Bolsista) posso trabalhar com 

alunos da rede publica municipal do interior do Estado, levando a esse 

alunado experiências que se eu não tivesse participado do Programa de 

Iniciação à Docência talvez eles jamais pudessem ter acesso, por 

exemplo, ao Torneio de Matemática na nossa escola. Este é um 

exemplo micro da relevância deste projeto, que contribui com a 

formação inicial e continuada, levando um novo ânimo e estímulo aos 

novos professores e sobre tudo dos nossos alunos que são tão aversos 

da aprendizagem da Matemática. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. Participei do desenvolvimento das atividades de número: 07 e 20. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação 
inicial ou continuada?  
Sim, a participação no desenvolvimento dessas atividades foi de extrema 

importância para mim, tendo em vista que é uma oportunidade do bolsista 

atuar de forma supervisionada e orientada, em atividades que farão parte de 

seu cotidiano no trabalho, o desafio de elaborar atividades que sejam 

interessantes aos alunos e possam contribuir com a aprendizagem. A 

produção dessas atividades estimula os bolsistas a pensar em outras 

atividades que poderão ser desenvolvidas, de forma que o desenvolvimento 

de novas atividades se torne uma constante na vida do professor. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. Construção do Ciclo Trigonométrico; Construção do Teodolito; 

Estudo do Tangram; 

Construção de poliedros com jujubas e palitos de dentes 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Sim. Essas atividades levam o professor (quem construiu a 

atividade) a pensar, a desenvolver métodos que facilitem ao aluno a 

compreensão do conteúdo. Em relação à formação inicial, a elaboração 

dessas atividades faz com que o professor fuja um pouco do método 

tradicional de ensino. Em relação à formação continuada, faz com que o 

professor saia da zona de conforto e corra atrás de novas experiências 

pra que suas aulas sejam inovadas. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim, uma trilha das operações e um torneio matemático 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 
sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação 
inicial ou continuada?  
Sim, pois elas conseguem mostrar a realidade do que acontece em sala, 

o que atrai mais ou menos um aluno, o que é possível com o tempo 
disponível e etc. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim, teve um oficina sobre alguns jogos matemáticos e outra sobre oclu 

e da matemática. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Com certeza contribuiu, pois no processo de elaboração houve muito 

estudo so re o tema abordado, onde eu pude absorver mais conhecimentos 

que eu nao tinha a respeito. Além disso, durante as oficinas há duvidas, e 

conversas que nos ajudam a refletir, pensar elou compreender melhor o 

assunto exposto oficina. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. Participei de vários Clubes de matemática feito uma vez por mês 

no Mário Lira. Em cada clube são ofertadas pelo menos 4 oficinas 

envolvendo jogos de estratégias, enigmas, desafios, entre outros. 
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Também participei da elaboração e supervisão das atividades propostas 

no Torneio de Matemática na Escola. 

 

Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 
sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou 

seja, de que formas elas podem contribuir com a formação 
inicial ou continuada?  
Sim. Participar na elaboração e preparação das atividades tem 

contribuído com minha formação inicial pelo fato de poder colocar em 

prática boa parte do que vemos na universidade, desde o planejamento 

das atividades até a postura no momento da execução, além de sermos 

desafiados a pensar em atividades inclusivas e que em sua maioria 

contribuem para o desenvolvimento dos estudantes das escolas 
públicas e nosso próprio desenvolvimento profissional e acadêmico. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. As atividades de numero 4, 6, 7, 8, 1 1, 13 e 20. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Considero essas atividades boas para a formação, pois proporcionam a 

criação de uma perspectiva sobre atividades diferenciadas, a experiência de 

observar os possíveis sucessos e as falhas das atividades que propomos e 

pelo caráter das atividades que oferecem oportunidade dos alunos 

desenvolverem ideias e compreenderem a matemática e não só decorar 

conteúdos e fórmulas! 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

@ Outro: Já fui supervisor 

 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. A da Paródia. A da Caça ao Tesouro. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Foram. Porque a forma lúdica, instigadora e prazerosa desse tipo de 

atividade é uma abordagem complementar rica; uma vez que ajuda a atrair 

mais o jovem aluno de uma compreenção da Matematica, no contexto de sua 

faixa etária. Sem desmerecer outras abordagens adequadas. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Não 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Através dessas atividades, o bolsista abre o leque de possibilidades 

para a prática docente, tanto no momento enquanto bolsista, como depois 

enquanto educador. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
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As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

@ Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Nao. 

 



256 
 

 

Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 

(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 

sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 

que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

São importantes, pois alem de nos permitir interagir mais com alunos 

nos possibilita a fazer algo diferente nos ajudando a encontrar alternativas no 

processo de ensino 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  



257 
 

 

18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

@ Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

O Outro: 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim, 1, 2, 1 1, 12, 13, 14, 19 e 20, o vigésimo na escola em que participo 

ocorreu com algumas mudanças. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 
(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 
sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 
que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada? 

A participação nos processos de produção e aplicação dessas atividade 

tem sido muito importante na minha formação inicial e continuada, pois, 

com elas estou sempre renovando a maneira de explorá conceitos 

matemáticos com os alunos. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  



259 
 

 

18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

@ Outro: Bolsista de iniciação a docência( Graduado) 

 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

sim. Bingo relações de conjuntos, conhecendo e explorando alguns 

materiais pedagógicos matemáticos, torneio da matemática. 
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Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 
(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 
sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 
que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Sim, pois aprendemos novas formas ou maneiras de ensinar, fixar um 

conteúdo matemático de forma lúdica elou dinâmica, aprendemos que 

podemos utilizar outras ferramentas além do quadro, giz ou pincel e o livro 

didático. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários  
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18/04/2017 Pesquisa: Atividades como meio de formação 

As respostas não podem ser editadas 

Pesquisa: Atividades como meio de formação 

Prezad@s Bolsistas do PIBID de Matemática/Natal da UFRN 

 

Este questionário será usado para levantar informações para uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida, buscando compreender, entre outras coisas, 
como a produção ou adaptação de atividades, tarefas, exercícios, problemas, oficinas 
e similares contribui para sua formação. 

Suas respostas serão de grade validade para nosso estudo, por isso, agradecemos sua 
colaboração. 

Você pode visualizar algumas natividades" que foram usadas em ações do 
PIBlD/Matemática. Talvez, alguma delas tenha sido elaborada por você ou trabalhada em 
alguma de suas ações dentro desse Subprojeto - se sim, e quiser identificar isso em uma 
das questões a seguir, fique à vontade. 

Sobre essa a produção/adaptação de atividades para sua aplicação, perguntamos: 

Identificação  

O Bolsista de Iniciação à Docência (graduação) 

O Supervisor(a) 

O Coordenador(a) de Área 

O Hoje é supervisor(a), mas já foi bolsista de ID 

@ Outro: Ex Bolsista de Iniciação à Docência 

 

Você já participou da elaboração ou adaptação de alguma 
atividade/tarefa/exercícios/problemas/oficinas (como as 
exemplificadas no anexo ao email enviado para esta 
pesquisa) para serem aplicadas em ações do PIBID? 
Qual(is)?  

Sim. Brincando e Refletindo com a Torre de Hanói; Conhecendo e 

Explorando Alguns Materiais Pedagógicos Matemáticos, o Ensino de 
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Poliedros Por Meio de Materiais Manipuláveis; Torneio Show da 

Matemática. 

 

Você acha que a elaboração ou preparação de atividades 
(como essas) para serem aplicadas em suas ações 
enquanto bolsista do PIBID são ou foram importantes para 
sua formação (inicial ou continuada)? Por quê? Ou seja, de 
que formas elas podem contribuir com a formação inicial ou 
continuada?  

Sim. Foram de extrema importância para o meu desenvolvimento e 

progresso acadêmico. O PIBID possibilita entrar na sala de aula e 

mostrar que tudo vai muito além de quadro e giz, permite uma interação 

profunda entre a universidade e a escola. Você consegue enxergar as 

dificuldades presente no ensino público e a desmotivação de alguns 

professores. O ensino tradicional reinava na escola em que eu atuava, 

com a chegada do PIBID os alunos despertaram motivação e 

mostravam felicidade ao participar das atividades do projeto. Hoje em 

dia nas minhas aulas faço muitas atividades que aprendi no tempo em 

que fui bolsista, e vejo que os alunos além de conseguirem desenvolver 

suas habilidades matemáticas de forma significativa, não enxergam 

mais a matemática como a disciplina do terror. 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Google Formulários 
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APÊNDICE C 

PRODUTO EDUCACIONAL – CADERNO DE ATIVIDADES 
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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Desenvolvidas no PIBID de Matemática da UFRN/Natal 
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APRESENTAÇÃO 

 

As atividades que compõe este material, entendido como um produto 

educacional criado a partir da dissertação de Mestrado intitulada “O PIBID de 

Matemática como Espaço de Formação Inicial e Continuada na UFRN/Natal” foram 

desenvolvidas (usadas e não necessariamente criadas) no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PBID) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e dirigidas pelo subprojeto de Matemática-Natal. 

Essas atividades foram selecionadas dentre aquelas que os estudantes da 

graduação em matemática do campus central da UFRN, em Natal, encaminharam 

para a correção de seus supervisores e coordenadores, entre 2014 e 2015 para 

serem publicadas no site institucional do PIBID/UFRN. O objetivo deste material é o 

de instrumentalizar o professor de matemática da escola básica que pretende 

diversificar suas aulas e, também, de divulgar o PIBID e suas ações enquanto 

espaço formativo. 
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1 BINGO RELAÇÕES DE CONJUNTOS 

 

Introdução 

Nessa atividade será proposto ao aluno operações entre conjuntos. Para isso, 

adaptamos o jogo de bingo, cujos espaços nas cartelas de marcação são 

representados por operações que envolvem alguns conjuntos. Essas operações 

resultam no conjunto resposta, as quais serão sorteadas. Essa atividade pode servir 

como uma motivação ou um desafio para crianças que ainda não dominam com 

segurança os conceitos matemáticos nela envolvidos. 

 

Conteúdo 

Interseção, união e diferença entre conjuntos. 

 

Objetivo 

1. Interpretar e fazer uso dos conceitos entre conjuntos; 

2. Efetuar operações entre conjuntos. 

 

Público alvo 

Alunos da 1ª série do Ensino Médio. 

 

Na sala de aula 

1. Explicar o jogo; 

2. Distribuir entre os alunos uma cartela e quantidade suficiente de material para 

marcação (milho ou feijão); 

3.  Determinar o tempo para os alunos resolverem as operações de suas cartelas, 

já que a marcação será feita de acordo com as respostas sorteadas pelo 

professor; 

4. Auxiliar os alunos nas dúvidas que surgirem. 

 

Avaliação 

Apresentar para os alunos algumas situações problemas de algum livro 

didático e pedir para que resolvam.  Verificar operações semelhantes com as 

resolvidas no Jogo do Bingo. 

 



268 
 

 

Orientações 

É necessário que os alunos já tenham sido familiarizados com os conceitos 

das operações com conjuntos entre as especificidades de grupos que estão 

presentes no seu dia-a-dia. O professor pode estabelecer ligação com uma coleta de 

dados entre os alunos, por exemplo, perguntar aos alunos quantos deles praticam 

futebol, quantos deles praticam vôlei, quantos deles praticam os dois e quantos não 

praticam nenhum desses esportes. Em Seguida, explorar essas informações 

relacionando-as com operações entre conjuntos. O aluno poderá perceber que 

existe mais de uma forma de representar o mesmo resultado. Posteriormente, o 

professor deve fazer algumas atividades com os alunos e deixar outras para que os 

alunos façam e tirem as suas próprias conclusões, todavia, com o acompanhamento 

do professor. Caso existam dúvidas não dar respostas prontas aos alunos, formular 

outra pergunta para que o aluno possa responder e tirar sua dúvida. 

Cartelas do Bingo 
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CONJUNTOS 

A = {2, 3, 5, 8, 9} 

B = {2, 5, 7, 9} 

C = {∅} 

D = {x ∈ Z | -3 ≤ x ≤ 3} 

E = {y ∈ Z | 6 ≤ y ≤ 11} 

F = {3, 4, 7, 10, 11} 

G = {1, 5, 7, 11, 13} 

H = {-2, -1, 0, 2, 3, 5} 

RELAÇÕES ENTRE OS CONJUNTOS 

A interseção com B ={2, 5, 9} 

A menos B = { 3, 8} 

B menos A = {7} 

A união B/B união A ={2, 3, 5, 8, 9, 7} 

A interseção com C = ∅ 

A menos C = A 

C menos A = {∅} 

A união C/C união A = {2, 3, 5, 8, 9, ∅} 

A interseção com D= {2, 3} 

A menos D = {5, 8, 9 } 

D menos A = {-3, -2, -1, 0, 1} 

A união D/D união A = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9} 

A interseção com E = {8, 9} 

A menos E = { 2, 3, 5} 

E menos A = {6, 7, 10, 11} 

A união E/E união A = {2, 3, 5, 8, 9, 6, 7, 10, 11} 

A interseção com F = {3} 

A menos F = {2, 5, 8, 9} 

E menos A = {6, 7, 10, 11} 

A união E/E união A = {2, 3, 5, 8, 9, 6, 7, 10, 11} 

A interseção com F  = {3} 

A menos F = {2, 5, 8, 9} 

F menos A = {4, 7, 10, 11} 

A união F/F união A = {2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,  10, 11} 

A interseção com G = {5} 

A menos G ={2, 3, 8, 9} 

G menos A ={1, 7, 11, 13} 

A união G/G união A = {1, 2, 3, 5,7, 8, 9, 11, 13} 

A interseção com H = {2, 3, 5} 

A menos H= {8, 9} 

H menos A = {-2, -1, 0} 

A união H/H união A = {-2, -1, 0, 2, 3, 5, 8, 9} 

B interseção com C = ∅ 

B menos C = B 

C menos B = C 

B união C/C união B = {2, 5, 7, 9, ∅} 

B interseção com D = {2} 

B menos D = {5, 7, 9} 

D menos B = {-3, -2, -1, 0, 1, 3} 

B união D/D união B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 

7, 9} 

B interseção com E = {7, 9} 

B menos E = {2, 5} 

E menos B = {6, 8, 10, 11} 

B união E/E união B={2, 5, 7, 9, 6, 8, 10, 11} 

B interseção com F = {7} 

B menos F = {2, 5, 9} 

F menos B = {3, 4, 10, 11} 

B união F/F união B = {2, 5, 7, 9, 3, 4, 10, 11} 

B interseção com G = {5, 7} 

B menos G = {2, 9} 

G menos B = {1, 11, 13} 

B união G/G união B = {1, 2, 5, 7, 9, 11, 13} 

B interseção com H = {2, 5} 

B menos H = {7, 9} 

H menos B = {-2, -1, 0, 3} 

B união H/H união B = {-2, -1, 0, 2, 3, 5, 7, 9} 

C interseção com D= ∅ 

C menos D = C 

D menos C = D 

C união D/D união C = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ∅} 

C interseção com E = ∅ 

C menos E = C 

E menos C = E 

C união E/E união C = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ∅} 

C interseção com F = ∅ 

C menos F = C 

F menos C = F 

C união F/F união C = {∅, 3, 4, 7, 10, 11} 

C interseção com G = ∅ 

C menos G = C 

G menos C = G 

C união G/G união C = {∅, 1, 5, 7, 11, 13} 

C interseção com H = ∅ 

C menos H = C 

H menos C = H 

C união H/H união C = {∅, -2, -1, 0, 2, 3, 5} 

D interseção com E = ∅ 

D menos E = D 

E menos D = E 
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D união E/E união D = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 11} 

D interseção com F = {3} 

D menos F= {-3,-2, -1, 0, 1, 2} 

F menos D = {4, 7, 10, 11} 

D união F/F união D = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 

11 } 

D interseção com G = {1} 

D menos G = {-3, -2, -1, 0, 2, 3} 

G menos D = {5, 7, 11, 13} 

D união G/G união D = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 

13} 

D interseção com H = {-2, -1, 0, 1, 2, 3} 

D menos H= {-3, 1} 

H menos D = {5} 

D união H/H união D = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5} 

E interseção com F = {7, 10, 11} 

E menos F = {6, 8, 9} 

F menos E = {3, 4} 

E união F/F união E = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4} 

E interseção com G = {7, 11} 

E menos G = {6, 8, 9, 10} 

G menos E = {1, 5, 7} 

E união G/G união E = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 5, 13} 

E interseção com H = ∅ 

E menos H = E 

H menos E = H 

E união H/H união E = {6, 7, 8, 9, 10, 11, -2, -1, 0, 2, 

3, 5} 

F interseção com G = {7} 

F menos G = {4, 7, 10, 11} 

G menos F = {1, 7, 11, 13} 

F união G/G união F = {3, 4, 7, 10, 11, 1, 5, 13} 

F interseção com H = {3} 

F menos H = {4, 7, 10, 11} 

H menos F = {-2, -1, 0, 2, 5} 

F união H/H união F = {3, 4, 7, 11, 13, -2, -1, 0, 2, 5} 

G interseção com H = {5} 

G menos H= {1, 7, 11, 13} 

H menos G = {-2, -1, 0, 2, 3} 

G união H/H união G = {1, 5, 7, 11, 13, -2, -1, 0, 2, 3}
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2 ESTUDANDO CONJUNTOS COM OS BLOCOS LÓGICOS 

 

Introdução 

Nessa atividade será proposto ao aluno os conceitos matemáticos que 

envolve o conteúdo de conjuntos. Com esse intuito fazemos uso de um material 

concreto denominado Blocos Lógicos. A partir desse material propõe-se o 

reconhecimento das peças que constitui o material estabelecendo conjuntos 

baseado nas suas especificidades. Esses conjuntos servirão para compreensão do 

conceito de conjunto, assim como, operações e propriedades. A atividade servirá 

para o aluno apreender o conteúdo de forma lúdica. 

 

Objetivo  

1. Conceituar conjuntos e 

2. Definir algumas operações e propriedades de conjuntos. 

 

Conteúdo 

Teoria dos conjuntos. 

 

Público alvo 

Alunos da 1ª série do Ensino Médio 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o material, Blocos Lógicos; 

2. Observar e determinar as características comuns das peças que compõe o 

material; 

3. Representar essas características como condição de pertinência no grupo; 

4. Relacionar estes grupos com o conceito de conjunto; 

5. Estabelecer relações entre conjuntos; 

6. Verificar relações de inclusão entre os conjuntos; 

7. Operar união, interseção e diferença entre os conjuntos constituídos e 

8. Seguir a sugestão de atividades. 

 

Avaliação 
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Durante a aplicação da atividade o professor atuará como mediador e 

observador da interação e reflexão dos alunos. 

 

Orientações 

ATIVIDADES COM BLOCOS LÓGICOS – NOÇÕES SOBRE CONJUNTOS 

1. Quais são os conjuntos com relação às formas geométricas? Qual a característica 

(propriedade) dos seus elementos? 

2. Quais são os conjuntos com relação às cores? Qual a característica (propriedade) 

dos seus elementos? 

3. Sabendo que todo quadrado é um retângulo, responda, o conjunto dos quadrados 

é um subconjunto do conjunto dos retângulos? 

4. Qual o conjunto universo dos conjuntos dos quadrados com relação às cores? 

5. Com relação à forma, qual a união do conjunto dos quadrados com o conjunto dos 

círculos? Quantos elementos esse conjunto possui? 

6. Com relação à forma, qual a interseção do conjunto dos quadrados com o 

conjunto dos retângulos? Quantos elementos esse conjunto possui? 

7. Com relação à forma, qual a interseção do conjunto dos quadrados com o 

conjunto dos retângulos? Quantos elementos esse conjunto possui? 

8. Com relação à forma, qual a interseção do conjunto dos retângulos com dos 

círculos? Quantos elementos esse conjunto possui? 

9. Com relação à cor, qual a interseção do conjunto dos círculos amarelos com o 

conjunto dos círculos azuis e o dos círculos vermelhos? Quantos elementos esse 

conjunto possui? 

10. Com relação à cor, sendo U o conjunto das figuras geométricas vermelhas e A o 

conjunto dos triângulos vermelhos. Qual o conjunto complementar de A em relação 

ao conjunto U? 
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3 CONSTRUINDO POLIEDROS ATRAVÉS DAS DOBRADURAS MODULARES 
 

Introdução 

Nessa atividade apresentamos a construção de poliedros tridimensional a 

partir das técnicas do Origami (dobradura) com a construção de 2 dobraduras 

encaixe entre peças que chamamos de módulos. O poliedro representará uma 

maneira efetiva para a visualização, exploração e entendimento dos seus elementos 

(vértices, faces, arestas), mas também de propriedades (área das faces, 

comprimento das arestas, volume do poliedro, paralelismos, perpendicularismo).  

 

Objetivo 

1. Definir poliedros; 

2. Identificar os elementos presentes no poliedro; 

3. Calcular área da planificação e volume do sólido geométrico. 

 

Conteúdo 

Estudo da pirâmide: vértice, aresta, face, área das faces e volume do sólido 

geométrico. 

 

Público alvo 

Anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 

  

Na sala de aula 

1. Projetar a sequência de comandos para construção dos dois módulos 

principais; 

2. Conectar módulos de forma que obtenha os poliedros; 

3. Observar os elementos que constituem os poliedros; 

4. Calcular a área e o volume de poliedros. 

 

Avaliação 

Com a confecção do modelo tridimensional do poliedro o aluno deixa o papel 

de mero observador para assumir a postura de construtor ativo, então o processo de 

construção e interação deve ter caráter avaliativo pelo professor.   
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Orientação 

Projeção pelo Data Show das Dobraduras 

Módulo de Sonobê  

Para construí-lo, a partir de um quadrado de papel, uma sequência de 7 

dobras possibilitará a obtenção de um novo quadrado menor com pontas 

triangulares e/ou bolsas. Esse módulo descrito permite a construção do hexaedro 

com faces triangulares, cubo, icosaedro estrelado e icoságono Estrelado. 

1. Dobre um quadrado ao meio e desfaça. 

 

2. Novamente divida cada região da figura em duas novas regiões como na figura 

abaixo. 

 

3. Gire o papel e faça uma dobra de forma a figura fique como na figura a seguir. 

 

4. Traga a ponta do triângulo (ponto I) até o ponto inferior do triângulo. 

 

5. Repita os passos 3 para o lado JG. 

 

6. Repita o passo 4 para o lado GH. 
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7. Para se fazer a maior parte dos poliedros (exceto o cubo), uma nova dobra 

precisa ser feita. Dobra-se a dobradura final ao meio, em forma de “montanha” ou 

de “vale” (ver figura abaixo).  

 

Dobra em montanha (à esquerda); Dobra em vale (à direita). 

 

Módulo da Pirâmide  

Para obter o módulo da pirâmide, a partir de um quadrado de papel de lado L, 

serão realizadas 6 dobras que permitirão a obtenção de um módulo com a forma de 

um triângulo com dois lados iguais, com uma ponta triangular para o encaixe. As 

medidas dos seus lados serão mostradas mais na frente. Este triângulo dobrado 

será a face lateral de uma pirâmide cujo polígono da base dependerá do número de 

encaixes que forem encaixados. Esta base poderá ser vazada ou não. Com este 

módulo pode-se construir pirâmides de base triangular, quadrada, pentagonal, 

hexagonal e heptagonal. 

1. Dobre o quadrado ABCD ao meio. 

 

2. Dobre ângulo C ao meio e desfaça. 

 

3. Dobre levando o vértice C até E. 
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4. Dobre por trás levando o vértice A até G. 

 

5. Faça as dobras CG e AE encaixando os vértices B e D nas respectivas bolsas. 

 

6. Faça a dobra EF. 

 

7. A figura obtida tem a forma de um triângulo isósceles com uma ponta triangular 

(macho) e uma bolsa (fêmea). 
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4 MONTANDO E PROCURANDO AS FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

Introdução 

Esta atividade propõe o uso de filmes para o ensino de matemática. Pode ser 

usada uma passagem do filme para explicitar o conteúdo destacado. No caso desta 

atividade, usa-se o curta-metragem “Donald no País da Matemágica”, o desenho 

mostra algumas cenas que contribuem para explorar a relação das teorias 

matemáticas relativo à música, a arquitetura, arte, objetos e práticas no cotidiano. 

Com intuito de mostrar que a explorar e entender as figuras planas que estão 

presentes no nosso dia a dia.  

 

Objetivo 

1. Excitar a percepção de figuras geométricas planas nos objetos que nos cerca; 

2. Identificar e conceituar figuras planas; 

 

Conteúdo 

Figuras geométricas planas. 

 

Público alvo 

Alunos do 6º ano do ensino fundamental. 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o intuito da atividade; 

2. Expor o vídeo para turma; 

3. Relacionar passagens do vídeo com o conteúdo abordado; 

4. Interagir com os alunos. 

 

Avaliação 

Apoiar-se na atividade em grupo, percebendo a interação entre os alunos nos 

grupos.   

 

Orientações 
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ATIVIDADES 

Construir quebra-cabeças das formas geométricas que eles viram no filme, 

dividir a turma em grupos de quatro e distribuir para cada grupo. Cada grupo deve 

montar sua figura e anexar a um cartaz. Além disso, deve confeccionar outras 

figuras geométricas de emborrachado e expor para os alunos procurarem em 

revistas onde essas formas estão presentes e anexaram também ao cartaz, 

colocando o nome em cada um deles. 
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5 CONSTRUÇÃO DO TEODOLITO 

Introdução 

Essa atividade tem a finalidade de construir uma ferramenta que auxilie na 

aprendizagem dos alunos. O objeto proposto para construção nesta atividade é o 

Teodolito. Com esse instrumento podemos mensurar ângulos verticais e horizontais, 

assim como auxilia na mensuração de comprimentos. Este instrumento está 

inteiramente vinculado a Matemática e seu uso abrange uma diversidade de áreas 

como navegação,  construção civil, agricultura e meteorologia.  

 

Objetivo 

1. Construir uma ferramenta artesanal, mas de uso profissional; 

2. Utilizar a ferramenta como recurso para a aprendizagem da Matemática. 

 

Conteúdo 

Relações trigonométricas.  

 

Público alvo 

Alunos da 2ª série do Ensino Médio 

 

Na sala de aula 

1. Apontar o uso deste instrumento no cotidiano de profissionais; 

2. Direcionar os alunos para construção do instrumento; 

3. Explicar o manejo do material; 

4. Relacionar o uso desse instrumento com relações trigonométricas. 

 

Avaliação 

Justificar mediante aos cálculos matemáticos a altura dos objetos. 

 

Orientações  

Utilizar o instrumento alternativo ao redor da escola para estimar alturas de 

objetos. O software Tabúlae Colaborativo para projetar alguns passos da construção 

e um slide explicativo sobre o funcionamento do teodolito alternativo. Uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Navega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
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programação utilizando o software Maple também foi produzida para ajudar nas 

medições.   
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6 CONHECENDO E EXPLORANDO ALGUNS MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

MATEMÁTICOS 

 

Introdução 

Esta é uma atividade de exposição de materiais pedagógicos na Matemática 

abordando um pouco da história e uso na matemática. Propícia aos alunos o contato 

com o material exposto, manuseando-o e explorando as peças com a finalidade de 

ampliar sua “visão” sobre o conhecimento matemático. A exposição foi realizada no 

pátio da escola, no momento do intervalo, os alunos se envolveram bastante, eles 

ouviam as explicações sobre as peças e em seguida exploravam e iam descobrindo 

como usar. 

 

Objetivo 

1. Manipular e relacionar materiais manipuláveis com conteúdos matemáticos. 

 

Conteúdo 

Lógica dedutiva e recreativa. 

 

Público alvo 

Aberto a toda escola. 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar os materiais e suas regras; 

2. Disponibilizar para o manuseio dos alunos. 

 

Avaliação 

Não tem caráter avaliativo na disciplina. 

 

Orientações 

Levar para um espaço recreativo materiais que os alunos tenham 

oportunidade de manipular, mas sob observação do responsável pela amostra de 

materiais. Alguns dos materiais são: Torre de Hanói, Tangran, Serpente de Hamilton, 

Cadiados Cigano, Xadrez, Dama, Jogo da Velha 3D, entre outros.  
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7 ESTIMATIVA DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA NA ESCOLA E EXPLORAÇÃO DA 

CONTA DE ÁGUA VIA ATIVIDADE EXPERIMENTAL/PRÁTICA 

 

Introdução  

Esta atividade preocupa-se com o desperdício da água, alerta os alunos para 

esse fato e direciona-os para exploração dos focos de desperdício em sua 

residência e na escola. Desse modo, a coleta dessas informações permite relacionar 

com vários conteúdos matemáticos. 

 

Objetivo 

1. Conscientizar sobre o desperdício de água; 

2. Verificar o desperdício e fazer estimativas utilizando conteúdos Matemáticos 

 

Conteúdo 

 Proporcionalidade; Noções de estatística; Porcentagem e Unidade de medida. 

 

Público alvo 

Alunos da 3ª série do Ensino Médio 

 

Na sala de aula 

1. Destacar a importância do uso racional, consequências do desperdício e como 

reverter essa situação; 

2. Explicar como se dá a leitura do hidrômetro e cálculo da conta de água; 

3. Discutir e usar representações e cálculos relativo as informações coletadas. 

 

Avaliação 

Aplicar a atividade nas próprias residências 

 

Orientações 

Percurso da atividade 

1. Dividir a sala em pequenos grupos de, no máximo, quatro alunos. 

2. A atividade consistiu em localizar todos os locais da escola que apresentavam 

vazamento de água potável ou locais que poderiam oferecer água para reuso, 

e estimar a quantidade de água desperdiçada. 
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3. Os alunos receberam uma planilha (segue anexa) onde deveriam especificar o 

local do vazamento e a quantidade de água desperdiçada. 

4. Os matériais utilizados foram: copos descartáveis de 50 e 200ml, cronômetro (o 

do próprio celular), lápis grafite e borracha. 

5. De acordo com o tamanho do vazamento, os alunos fizeram a escolha de qual 

copo utilizar, verificando o tempo gasto para que o recipiente estivesse 

completamente cheio. Deste modo, através de uma regra de três simples eles 

deveriam estimar o desperdício. 

6. Durante a atividade foi solicitado aos alunos que realizassem a conversão das 

unidades de medidas conforme solicitado na planilha. 

7. Na planilha, os alunos deveriam indicar o desperdício a cada: hora, dia, mês e 

ano. A ideia era que os alunos compreendessem que, com o passar do tempo, 

o desperdício causa um grande prejuízo à humanidade com dados/números 

estatísticos alarmantes e preocupantes. 

8. Planilha para preenchimento dos resultados.
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8 OFICINA APRENDENDO A MONTAR O CUBO MÁGICO 

 

Introdução 

É proposto ao aluno manipular um material de caráter desafiador, o Cubo 

Mágico. Fizemos uso de um material Intitulado Análise Combinatória e Probabilidade 

com o Cubo Mágico, cujo material mostra todos os passos de como manipular e 

montar o Cubo Mágico. Esta atividade tem o intuito de explorar o material com vistas 

no conteúdo matemático. 

 

Objetivo 

1. Manipular e explorar o material Cubo Mágico; 

2. Perceber nos movimentos do cubo relações com o conteúdo matemático; 

3. Montar o Cubo Mágico 

 

Conteúdo 

Análise combinatória e probabilidade.  

 

Público alvo 

Alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o material; 

2. Projetar em slides imagens da manipulação; 

3.  Explicar os comandos básicos de como montar o cubo mágico; 

4. Relacionar com conteúdos de Análise Combinatória e Probabilidade. 

 

Avaliação 

 O processo formativo e a resolução das atividades têm caráter avaliativo. 

 

Orientações 

Conhecendo o cubo 

O cubo mágico possui 6 faces, 54 quadrados e 26 cubinhos. 
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Antes de realizar qualquer atividade, é necessário conhecer algumas das 

suas características. O cubo mágico possui três tipos de peças: 

A) Peças de Centro – Possuem um quadrado cada uma e uma única cor. Estas 

peças foram construídas para ficarem fixas na face, uma vez que representam o 

centro da rotação que cada face pode sofrer. Consequentemente, não saem do 

lugar. 

 

 

 

 

 

B) Peças de Meio – Possuem dois quadrados cada uma e automaticamente duas 

cores. Estas peças podem mudar de face. Quando fazemos uma rotação, estas 2 

cores sempre estarão unidas, uma vez que formam uma única peça. 

 

 

 

 

 

C) Peças de Canto – Possuem três quadrados cada uma e consequentemente três 

cores. Estas peças também podem mudar de face. Quando fazemos uma 

rotação, estas 3 cores sempre estarão unidas, uma vez que formam uma única 

peça. 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 
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ATIVIDADE 1 

 

1. Responda as questões de acordo com as características do cubo. 

a) Quantas peças de centro existem? 

b) E de canto? 

c) E de meio? 

d) É possível uma peça de canto ficar no lugar de uma peça de meio? 

e) Quantas peças ficam em posição fixa, mesmo após a realização de movimentos 

quaisquer? 

f) Na configuração de um cubo, normalmente a cor branca fica na posição oposta 

da cor amarela. Fazendo movimentos no cubo mágico, é possível que o centro 

branco se torne adjacente à cor amarela? Por quê? 

 

Movimentos Básicos 

Ensinaremos as notações dos movimentos. Elas são fundamentais nas 

atividades. Funcionará como a nossa ferramenta de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

                                                

Figura 5 – Configuração do cubo 

Cada face pode ser girada com um quarto de volta (90°) ou meia volta (180°), 

tanto no sentido horário ou anti-horário. Os movimentos de cada face são indicados 

por letras que representam a inicial da face. 

 F – FRENTE 

 T – TRÁS 

 D – DIREITA 

 E – ESQUERDA 

 C – CIMA 

 B – BAIXO 

 

 

 

Cubo Planificado Configuração inicial do cubo 

Figura 6 
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Quando executarmos as operações daqui em diante, adotaremos todas as 

figuras com o mesmo padrão. Veja a figura 6, a frente terá o centro azul; o topo ou 

cima, o centro amarelo; a direita, o vermelho; a esquerda, o centro laranja;a face de 

trás, o verde e a face de baixo, o centro branco. 

 

1. Rotações de 90° no sentido horário 

Giramos a camada no sentido onde os ponteiros do relógio giram. A representação 

da rotação de 90° no sentido horário será dada por: F (face frontal), T (face de trás), 

D (face direita), E (face esquerda), C (face de cima), B (face de baixo). 

F T D E C B 

      

 

 

 

2. Rotações de 90° no sentido anti-horário 

Giramos a camada no sentido contrário à rotação dos ponteiros do relógio. A 

sua representação será dada por: F-1 (face frontal), T-1 (face de trás), D-1 (face 

direita), E-1 (face esquerda), C-1 (face de cima), B-1 (face de baixo). 

                          

      

 

 

3. Rotações de 180° (movimento duplo) 

Cada face pode ser girada com meia volta (180 °, dois giros de 90°), tanto no 

sentido horário ou anti-horário. Os movimentos de cada face são indicados pela letra 

inicial:                  

Figura 7 – Movimentos de 90° no sentindo horário 

Figura 8 – Movimentos de 90° no sentido anti-horário 
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ATIVIDADE 2 

1 – Os giros feitos nas faces do cubo:         , são considerados apenas um 

movimento.    (3 giros de 90° no sentido horário)também é considerado apenas um 

movimento, pois        (Verifique no seu cubo). Com o seu cubo resolvido, 

responda verdadeiro ou falso sobre os movimentos seguintes: 

a)    é o mesmo que   
?          (     ) 

 

b)   seguido por  é igual a   seguido por  (Ou seja,      ) ? (     ) 

 

c)   seguido por   é igual a   seguido por  (Ou seja,      ) ?  (     ) 

 

Sugestão: ao executar as operações, é importante que o cubo esteja na mesma 

referência. Execute as operações com a face frontal azul e face superior amarela. 

 

2. Sabemos que as sequências de movimentos    e    são comutativas, ou seja, 

a ordem de execução destes 2 movimentos não altera o resultado final. 

a) Encontre, pelo menos, mais duas sequências de movimentos comutativas. 

b) Quaisquer que sejam dois movimentos escolhidos, a ordem de execução 

provocará mudança na configuração final do cubo? 

 

3. Uma sequência de movimentos é chamada de operação. Por exemplo,     é 

uma operação e quando repetimos várias vezes essa operação, o cubo volta ao 

estado inicial. Faça no seu cubo a operação      várias vezes até que ele volte ao 

Figura 9 – Movimentos duplos 
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início. Quantas vezes você deverá executar essa operação para que o cubo retorne 

ao início? 

 

4. Posicione a face da frente com a cor azul e a face de cima, a cor amarela. 

Execute a operação       . 

a) Quais foram às peças que trocaram de posição? 

b) Quantos movimentos foram feitos? 

 

5. Chamamos de operação inversa a uma dada operação a um conjunto de 

movimentos que retorna o cubo ao estado inicial após a realização da citada 

operação. Observe essa operação:                 . Verifique se as 

sequências de movimentos que estão nas cores azul e vermelha são ou não 

operações inversas? E se trocarmos a ordem de realização das duas, o que 

acontece? 

 

6. Observe as figuras abaixo: 

 

 

    

            

   

⋯ 

            

    

Existe uma forte analogia entre os 4 movimentos finais que uma face do cubo 

possui e os possíveis restos de uma divisão por 4. Quando dividimos um número por 

4, temos quatro restos possíveis: 0, 1, 2 ou 3. Com base nessa relação, responda, 

qual será a configuração do cubo mágico após 121 giros? 
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Montagem do cubo 

 

Solucionando o cubo: Método de camadas. 

Para resolver o cubo, vamos usar um método, denominado por método de 

camadas. Este método é dividido por sete etapas. Para montar a 1ª camada, 

utilizaremos 2etapas. Para a 2ª camada, mais uma etapa. Finalmente para a 3ª 

camada, serão necessários mais 4 etapas. 

 

   

1ª camada montada. 
Face branca montada em 

baixo. 
2 ETAPAS 

1ª e 2ª camadas 
montadas. 

Essa 2ª camada tem 
quatro meios. 

1 ETAPA 

1ª 2ª e 3ª camadas 
montadas. 

A 3° camada é a mais difícil 
e demorada. 
4 ETAPAS 

 Figura 10 – Método de camadas 

 

 

1ª etapa: 1ª camada (fazer a cruz na cor oposta) 

Para ajudar na montagem dos meios da primeira camada, primeiramente 

vamos fazer uma cruz no centro da cor oposta. Como assim? Por exemplo, se 

quisermos montar uma cruz branca, então faremo-la no centro amarelo, pois a cor 

branca é oposta à cor amarela. Se quisermos montar a cruz azul, então faremo-la no 

centro verde, pois a cor azul é oposta à verde. Idem para as cores laranja e 

vermelho. 

Mas por que fazer esse procedimento? A vantagem desse passo é que você 

não precisa se preocupar com as cores adjacentes. Após formar a cruz branca, 

deve-se alinhar a cor adjacente ao seu respectivo centro (ver figura 12), como foi 

feito com a peça do meio de cor azul. Em seguida, levar essa peça para o centro 

branco. Fazer o mesmo com as demais cores adjacentes da cruz branca. 

A) A)  B)  C)  D)  
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Figura 13 – Peça de meio no lugar 

correto 

 

 

2ª etapa: 1ª camada (resolver as peças de canto) 

Depois de resolver a cruz branca da primeira camada, posicionamos 

corretamente os quatro cantos. Uma peça de canto tem três orientações possíveis. 

Assim, existem três casos diferentes. 

   

Figura 15 - 1ºCASO 

      

Figura 16 - 2ºCASO 

         

Figura 17 - 3ºCASO 

          e recai no 1º 
caso 

 Você pode se deparar com casos em que peças de canto podem estar no 

lugar incorreto, ou uma peça no lugar correto, porém desorientada. Veja os 

exemplos: 

LUGAR ERRADO LUGAR ERRADO PEÇA 
DESORIENTADA 

PEÇA 
DESORIENTADA 

                 Figura 18 – peças de canto posicionadas incorretamente 

Nos dois casos, precisamos retirar a peça incorreta dessa posição. Para 

tanto, devemos aplicar      . 

 

             Figura 11  

 

             Figura 12  

 

Figura 14 – Meios brancos no centro 

branco. Está é metade da 1ª etapa 
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3ª etapa: 2ª camada (resolvendo as peças de meio). 

Resolvida a 1ª camada, a próxima etapa é colocar os meios da 2ª camada.  

Deixa a face branca voltada para baixo (1ª camada). Logo, o topo terá a cor 

amarela.  

   

1ª camada 
resolvida: visão 
de cima 

1ª camada 
resolvida: visão de 
baixo 

Para resolver a 2ª camada, 
posicionamos a face branca em baixo, 
deixando o centro amarelo em cima. 

Figura 19 – posição de partida para a realização da 2ª camada 

Encontre as peças de meio na 3º camada que não tenha cor amarela, pois as 

peças amarelas formarão a 3ª camada. Estas peças devem ser colocadas na 2ª 

camada seguindo as operações abaixo. 

 

Figura 20 - 1º CASO 

 

Figura 21 - 2º CASO 

 

Figura 22 - 3º CASO 

                                     
Retirar a peça invertida, 
utilizar um dos casos 
anteriores 

Para retirar as peças da 2ª camada que estão mal posicionadas na própria 2ª 

camada, devemos aplicar qualquer uma das duas operações acima citadas, como 

mostra a figura 23. É possível que você encontre todas as peças da segunda 

camada mal posicionadas. A solução é colocar qualquer peça de meio que se 

encontra na face do topo (amarela) e colocar em uma das posições da segunda 

camada, a peça estará na face do topo. Em seguida, use o procedimento com as 

operações apresentadas.  

    

  Figura 23 - Peças da 2ª camada no lugar errado 
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4ª etapa: 3ª camada (fazer a cruz no topo) 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Cruz no topo – Meta a ser alcançada 

 O próximo passo da solução do cubo é formar uma cruz no topo (peças de 

meio amarelo). Com isso, não nos preocuparemos com as peças de cantos nessa 

etapa. Ao todo são quatro casos, mas utilizaremos apenas uma operação para 

todos:             . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª etapa: 3ª camada (orientar 

os cantos) 

Para orientar os cantos da 3ª camada, devemos aplicar uma operação 

denominada:                  . Veja a figura 27 para identificar o nº de 

vezes que você aplicará a operação.Siga a referência (seta verde!). 

1º CASO 2º CASO 3º CASO 4º CASO 

    

              
Leva ao 1º caso 

             
Leva ao 2º caso 

Cruz pronta 
Pular próxima 

etapa! 

Figura 25 – Casos possíveis para alcançar a cruz 
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Figura 26 – Cor amarela pronta - Meta a ser alcançada na 5ª etapa 

 

Figura 27 – Casos possíveis da etapa 5. 

 

 

 

 

UM CANTO ORIENTADO 

 

DOIS CANTOS 

ORIENTADOS 

Recai no 1.B 

NENHUM CANTO 

ORIENTADO  

Recai no 1.A 

CASO 1.A CASO 2.A CASO 3.A 

      

Probabilidade = 
 

  
 Probabilidade = 

 

  
 Probabilidade = 

 

  
 

CASO 1.B  CASO 2.B  CASO 3.B 

      

Probabilidade = 
 

  
 Probabilidade = 

 

  
 Probabilidade = 

 

  
 

Recai no 1.A CASO 2.C RESOLVIDO! 

 

 
 

 

 

Probabilidade = 
 

  
 Probabilidade = 
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6ª etapa: 3ª camada (permutar os cantos) 

 

Para permutar os cantos da 3ª camada, devemos aplicar uma mesma 

operação uma ou duas vezes. Veja os casos: 

 

 
Figura 28 – Dois cantos permutados 

 

 
Figura 29 – Cantos permutados posicionado 

na face de trás 
Encontre dois cantos de mesma cor 
numa certa face. Caso não encontre 
aplique a operação ao lado para 
recair nesse caso. 

Posicione essas peças na face de 
trás e aplique a operação: 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ª etapa: 3ª camada (permutar os meios) 

 

Para permutar os meios da 3ª camada, devemos aplicar uma mesma operação 

uma ou duas vezes ou duas operações inversas. Suponha o caso que possua um 

meio da 3ª camada na posição correta: 

 

 

 

 

 

Figura 30: Meio verde permutado corretamente 



297 
 

 

Encontre o meio correto e deixe-o na face de trás. Caso não encontre 

nenhum meio permutado, aplique a operação abaixo em qualquer posição e ela 

recairá numa posição com um meio correto. 

  

Figura 31: Caso horário 
                 

Figura 32: Caso anti-horário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura 33: você conseguiu! 
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9 TRABALHANDO O TEOREMA DE TALES  

 

Introdução 

Esta atividade propõe uma atividade externa à sala de aula, em que aplica o 

conhecimento do Teorema de Tales. Os alunos são instigados a explorar uma área 

descoberta, seja no âmbito da sala escolar ou não, para que os alunos possam fazer 

uso da própria sombra e relacionar com as sombras de objetos ou monumentos.  

 

Objetivo 

1. Definir o Teorema de Tales; 

2. Explorar este conteúdo de forma prática; 

 

Conteúdo 

Terorema de Tales; Propriedades de proporcionalidade. 

 

Público alvo 

 Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o Teorema de Tales; 

2. Exemplificar com resoluções de exercícios do livro didático; 

3. Propor à atividade de aplicar o conhecimento abordado em âmbito exterior a 

sala de aula; 

4. Formar grupos de 5 alunos e explorar este conteúdo relacionando-o com os 

objetos e monumentos que os cercam. 

  

Avaliação 

Em sala de aula, trocar as anotações entre os grupos para correção e debate 

guiado pelo professor.  

 

Orientação 

Aplicação do Teorema de Tales, tendo como objetivo principal calcular as 

alturas de prédios ou objetos no terreno da escola usando a sua própria sombra.  
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10 QUADRADOS MÁGICOS 

 

Introdução 

Nessa atividade utilizamos o Quadrado Mágico com intuito de introduzir 

conteúdos matemáticos. Por despertar a curiosidade de resolução mediante seu 

caráter desafiador, usamos esta atividade com intuito de dinamizar o ensino da 

matemática, no caso desta atividade abordará o conteúdo de Matrizes e 

Determinantes.     

 

Objetivo 

1. Perceber a existência de diversos tipos de quadrados mágicos; 

2.  Associar a estrutura e a resolução do quadrado mágico com conceitos 

matemáticos; 

 

Conteúdo 

Matrizes e determinantes 

 

Público alvo 

 Alunos da 2ª série do Ensino Médio. 

 

Avaliação 

 A atividade tem o caráter avaliativo, diante o estudo e a aplicação da 

atividade.  

 

Na sala de aula 

1. Explicar o que é quadrado mágico, assim como; as regras; 

2. Abordar a história e explicamos as regras para se completar quadrados; 

3. Relacionar com o conteúdo de matrizes; 

4. Aplicar a atividade. 

 

Orientações 

 A atividade baseado no artigo adaptado de uma monografia apresentada à 

Universidade Estadual Vale do Acaraú no Ceará do professor Daniel Caetano de Figueiredo 

sobre Quadrados Mágicos. 
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ATIVIDADE 

 

Como base no artigo Quadrados Mágicos de Daniel Caetano Figueiredo 

(1999), e na nossa explanação, tentem completar os quadrados mágicos 3x3, 5x5 e 

7x7 que seguem: 
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11 O ENSINO DE POLIEDROS POR MEIO DOS MATERIAIS MANIPULÁVEIS E O 
SOFTWARE POLY 
 

Introdução 

O presente trabalho apresenta uma atividade relacionada a construção de 

figuras geométricas, os poliedros, com auxílio de materiais manipuláveis como: 

palitos e massa de modelar, e o uso de um software de matemática, o POLY, 

bastante usado na área da geometria. 

 

Objetivos 

1. Conceituar poliedros; 

2. Identificar os poliedros platônicos; 

3. Identificar sua planificação; 

4. Compreender o Teorema de Euler. 

 

Conteúdo 

Elementos do Poliedro; Poliedros platônicos e Teorema de Euler. 

 

Público alvo 

 Alunos da 2ª série do Ensino Médio  

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o software Poly; 

2. Apresentar alguns poliedros pelo softwera; 

3. Explorar os elementos que os constitui: vértice, aresta e face. 

4. Associar o que foi visto com o Teorema de Euler e provocar conclusões; 

5. Apresentar os poliedros platônicos. 

 

Avaliação 

Reconstruir os poliedros platônicos com massa de modelar e palitos. 
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12 CORRIDA MODULAR 

 

Introdução 

Esta atividade consiste na produção de um material concreto, um jogo de 

tabuleiro, desta forma, trabalhar os conteúdos matemáticos a partir de situações 

lúdicas. Com este material os alunos se envolveram com as regras que permitirá 

interação entre os alunos, professor e o próprio conteúdo matemático abordado. 

Este jogo de tabuleiro é conhecido pela disputa entre os participantes e sorte ao 

lançar o dado para ocupar espaços favoráveis.  

 

Público alvo 

 Alunos da 1ª série do Ensino Médio. 

 

Objetivos 

1. Distinguir os diferentes momentos em que aparece o uso do módulo; 

2. Calcular o valor módulo em diferentes situações; 

 

Conteúdo 

 Módulo (valor absoluto); Equação Modular e Função Modular. 

 

Na sala de aula 

1. Trabalhar o conteúdo referente ao conteúdo de Modulo; 

2. Apresentar o tipo de jogo; 

3. Dividir a turma em grupos; 

4. Elaborar o jogo adequando-o ao conteúdo abordado; 

5. Trocar e aplicar as produções entre os grupos. 

 

Avaliação  

 A interação do aluno na produção jogo e participação ao colocar em prática 

terá o caráter avaliativo. 

 

Orientações 

Este jogo contém um caminho que deve ser percorrido através do lançamento 

de um dado. O valor da face do dado é substituído na função escrita na casa, se o 
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resultado for positivo então o jogador avança, porém se o resultado for negativo o 

jogador retorna o que já foi percorrido.  

Exemplo: 
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13 APRENDENDO MATEMÁTICA POR MEIO DA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO 

DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS  

 

Introdução 

Esta atividade usa jogos e materiais manipuláveis. Numa perspectiva que se 

apresente atrativa e favoreça a criatividade em meio às estratégias de resolução e 

busca de soluções. Esta atividade permitir destacar conhecimentos matemáticos já 

trabalhados em sala de aula. 

 

Conteúdo 

 Raciocínio lógico; Figuras geométricas planas; Semelhança, congruência e 

proporcionalidades, perímetro e área de figuras planas; Potenciação; Poliedros e 

seus elementos; Sólidos platônicos; Teorema de Euler.  

 

Objetivo 

1. Manipular e refletir sobre as construções e soluções dos materiais; 

2. Explorar as potencialidades de alguns jogos e materiais manipuláveis frente 

aos conteúdos matemáticos. 

 

Público alvo 

 Alunos do Ensino Fundamental II e Médio.  

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o propósito da aula; 

2. Explorar com breve contexto histórico do Tangran; 

3. Construir o Tangram a partir de dobraduras; 

4. Trabalhar semelhança, congruência e proporcionalidades de figuras; 

5. Explorar as relações de área e perímetro entre as figuras formadas pelo 

Tangram. 

6. Introduzir o conceito de poliedros, com ênfase nos sólidos platônicos; 

7. Construir os sólidos platônicos a partir de palitos e massa de modelar; 

8. Trabalhar o conceito de face, vértice e aresta; 

9. Apresentar o material manipulável, Torre de Hanói, e suas regras; 

10. Associar as movimentações dos discos na Torre de Hanói com potenciação. 
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Orientações 

 Tangram: é um quebra-cabeça chinês, de origem milenar. Ele possui 7 peças, 

são elas: 5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo;  

 Torre de Hanói: é um quebra-cabeça composto por uma base e três pinos. Em 

um dos pinos tem discos empilhados com diferentes dimensões em sequência 

do menor para o maior; 

 Poliedros: Chamamos de poliedro o sólido limitado por quatro ou mais 

polígonos planos, pertencentes a planos diferentes e que têm dois a dois 

somente uma aresta em comum.  
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14 DOMINÓ DE MÚLTIPLOS E DIVISORES COMO AUXILIO DA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO  

 

Introdução 

 Esta atividade tem o propósito de dinamizar a aula de Matemática diante uma 

adaptação de um jogo popularmente conhecido, o dominó. Com este jogo podemos 

fazer abordagens de conteúdos matemáticos, neste caso, adapta-se as peças do 

dominó para  trabalhar com o MMC e MDC de um número natural. 

       

Objetivo 

1. Definir múltiplos e divisores de um número natural; 

2. Calcular múltiplos e divisores de um número natural. 

 

Conteúdo 

 Múltiplos e divisores 

 

Público alvo 

 Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o jogo e suas regras; 

2. Dividir a sala em grupos de quatro pessoas, onde cada participante ficou com 

7 peças.  

 

Orientações 

Cada aluno deveria casar as peças com seus múltiplos ou divisores. Ganha 

aquele que primeiro acabar as peças em suas mãos, caso ocorra fechamento no 

jogo, ou seja, não ter mais nenhuma peça que case, ganhava aquele que tivesse 

menos pontos na mão. 
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15 A UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

EQUAÇÕES DO 2º GRAU 

 

Introdução 

 Esta atividade apresenta-se como uma alternativa de utilização das Novas  

TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação) no processo de ensino-

aprendizagem da Matemática. Neste caso, teve como suporte o software Geogebra 

com intuito de mostrar a representação geométrica de uma função do 2º grau no 

gráfico. O recurso visual e o dinamismo do software permite ao aluno visualizar 

como se comporta uma função do 2º grau. Ao professor discutir conclusões que o 

aluno possa trazer  

 

Objetivo 

1. Esboçar gráficos de função quadrática; 

2. Localizar raízes da função;  

3. Refletir sobre termo independente da lei de formação definida. 

 

Público alvo 

 Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

  

Conteúdo 

Função quadrática. 

 

Na sala de aula 

1. Explanar o conteúdo de função quadrática; 

2. Apresentar o software Geogebra e sua interface; 

3. Exibir e explorar gráficos de equações do 2º grau relativo aos interceptos nos 

eixos coordenados do plano cartesiano; 

4. Enfatizar o toque do gráfico no eixo x como as raízes (também chamados de 

zeros) da função do 2º grau, ou seja, quando temos valores de x que tornam y 

(imagens ou f(x)) igual a zero, sendo esses valores de x as raízes da equação. 

 

Avaliação 
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 A resolução das atividades propostas mediante a confirmação dos resultados 

ao aplicar no software.  

 

Orientações 

Como os alunos precisará de requisitos básicos, então se faz necessário 

revisar noções do plano cartesiano e conceito de função para uma boa 

compreensão e aplicabilidade do software. Assim como, trabalhar o próprio 

conteúdo, considerando as raízes da função do segundo grau como sendo o valor 

nulo, isto é, com o valor de y no par ordenado do plano e gráfico sendo zero, ou 

seja, quando temos valores de x aplicados pela função y (imagens ou f(x)) igual a 

zero, sendo esses valores de x as raízes da equação.  

Depois, para usar o software, falar brevemente sobre o uso do programa 

apresentando sua interface. Na sequência, mostrar alguns exemplos, que foram bem 

compreendidos pelos alunos e propor aos alunos calcularem as raízes de algumas 

equações do segundo grau no caderno. Depois usamos o software para representar 

o gráfico da função correspondente a equação dada e pôde identificar as raízes e 

verificar se os alunos chegaram ao resultado pretendido.  
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16 CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CICLO TRIGONOMÉTRICO EM SALA DE 

AULA 

 

Introdução 

Esta atividade propõe a construção de um material manipulativo que auxilia 

no ensino-aprendizagem da trigonometria. Além disso, a construção do material 

relacionado com o conteúdo estudado permite fazer uma transferência destes 

conceitos para a realidade, compreendendo os processos, medições e cálculos 

utilizados relacionando-os a diversos outros campos não só na Matemática como 

também na Astronomia, na Topologia, na Química, na Física e em suas 

ramificações, nas Engenharias. Tendo os alunos a oportunidade de despertar a 

curiosidade em perceber o uso deste conteúdo a sua realidade, instigando-os a 

pesquisar.  

 

Objetivo 

1. Desenvolver habilidades criativas, visuais e manipuláveis através da 

confecção; 

2. Conceituar conteúdos da trigonometria. 

 

Público alvo 

 Alunos da 2ª série do Ensino Médio 

   

Conteúdo 

 Arcos simétricos; Seno; Cosseno e Tangente. 

 

Na sala de aula 

1. Apontar e relacionar com situações da realidade com o conteúdo; 

2. Expor o conteúdo de Trigonometria aos alunos, tendo os mesmos um breve 

conhecimento sobre o conteúdo; 

3. Dividir a turma em grupos; 

4. Expor o material necessário para confecção; 

5. Apresentar os passos de construção do ciclo trigonométrico;  

6. Utilizar o produto construído na reflexão e resolução das atividades. 
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Avaliação 

Todo processo tem caráter avaliativo. 

 

Orientações 

Para a realização da atividade, com a turma dividida em duplas, inicialmente, 

introduz o uso da Trigonometria no mundo real, ou seja, o uso da Trigonometria no 

dia a dia, como para se medir distâncias, alturas entre outros, isso foi feito por meio 

de exposição dialogada e projeção de imagens em slides. Das relacionamos com o 

conceito de período, por exemplo, os dias da semana, as faces da lua, estações do 

ano, o ciclo de vida de uma célula, ciclo da chuva, entre muitos outros. Em seguida, 

definir o Ciclo Trigonométrico. 

  Depois da construção, realizar atividades com o uso do material concreto 

manipulável e direcionar os alunos na compreensão de alguns conceitos. Em 

seguida, após a construção do Ciclo Trigonométrico na sala de aula, colocar em 

prática dos alunos com a resolução da lista de atividades.  

Materiais necessários 

Alguns materiais listados abaixo poderão ser substituídos por outros. 

1  Cartolina 

 1 Placa de isopor 

 1 Estilete 

 1 Tesoura 

1 Cola 

1 Compasso 

 1 Régua 

 1 Transferidor 

 1 Placa fina de plástico transparente 

 1 Percevejo 

 

Como construir? 

1º Passo 

Recorte a cartolina em forma de quadrado (24x24cm ou 25x25cm). 

 

2º Passo 

Faça o mesmo recorte do quadrado no isopor. 
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3º Passo 

Cole os recortes feitos no 1º e 2º passos (cartolina e isopor). 

 

4º Passo  

Já com a cartolina fixada no isopor, marque, de acordo com a imagem abaixo, 

o ponto C do centro da circunferência (o ponto C é definido como sendo a 

intersecção das duas mediatrizes dos lados do quadrado). 

Figura 1: O ponto C é o centro do quadrado 

5º Passo 

Usando o compasso, faça uma circunferência com centro em C de raio 6,8cm.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Circunferência de raio 6,8 cm 

6º Passo 

Construa os eixos dos cossenos e dos senos sobre as mediatrizes de acordo com a 

imagem abaixo. 

Figura 3: Eixos dos cossenos (laranja) e dos senos (roxo) 

7º Passo 
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Construa a reta tangente (ponto A) à circunferência que passa pelo eixo dos 

cossenos e é paralela ao eixo dos senos.  Defina o eixo das tangentes (linha 

contínua vermelha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Eixo das tangentes (linha contínua vermelha) 

 

8º Passo 

Usando o transferidor, marque na circunferência os pontos referentes aos ângulos 

notáveis 30º, 60º, 45º, 90º e seus respectivos múltiplos. 

Figura 5: Note que o ponto correspondente à 0° é mesmo de 360◦ 

 

9º Passo 

Marque nos eixos dos cossenos, dos senos e das tangentes os respectivos valores 

definidos para os ângulos marcados na circunferência, de acordo com as indicações 

a seguir. 

 

 Eixos dos cossenos e dos senos 
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A ideia para encontrar os valores nos eixos dos cossenos e dos senos é fazer retas 

paralelas a esses eixos passando pelos pontos dos ângulos na circunferência. 

Figura 6: Marcado nos eixos dos cossenos e dos senos 

 

 Eixo das tangentes 

Já para encontrar os valores no eixo das tangentes, a ideia é fazer retas que 

passem pelo centro da circunferência e pelos pontos referentes aos ângulos do 1º e 

4º quadrante. 

Figura 7: Marcado no eixo das tangentes 

 

Marcados os eixos dos cossenos, dos senos e das tangentes, escreva os valores 

relacionados a cada ponto nesses eixos. Lembre-se que a circunferência do ciclo 

trigonométrico é definida como unitária (raio vale 1). 

 

10º Passo 

Com a placa de plástico transparente, construa o ponteiro com formato retangular de 

dimensões 0,7cm x 21,5cm. Fixe o ponteiro com o percevejo no centro da 

circunferência. Veja à imagem seguinte. 



314 
 

 

Figura 8: Ponteiro (segmento espesso) fixado no centro da 

circunferência por 1 percevejo (ponto verde) 

 

Agora seu ciclo trigonométrico está pronto!  Ele deverá ser semelhante ao da 

imagem abaixo. 

Figura 9: Ciclo trigonométrico construído seguindo os 10 passos acima 

 

Dicas: 

Coloque no ponteiro do ciclo trigonométrico 1 ponto para indicar o ângulo que ele 

está referenciando; 

Identifique os eixos dos senos, dos cossenos e das tangentes; 

O plástico transparente pode ser de uma pasta escolar; 

O percevejo pode ser substituído por um prego ou um parafuso, por exemplo. 
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Atividades 

As atividades que propomos a seguir devem ser realizadas utilizando o ciclo 

trigonométrico construído. 

 

Parte 1: Reconhecendo o Ciclo Trigonométrico 

1. Os arcos no sentido anti-horário são positivos ou negativos? E no sentido 

horário? 

 

2. Sabemos que no plano cartesiano ortogonal a reta horizontal é chamada de 

abscissa enquanto que a vertical é denominada ordenada, respectivamente, x 

e y.  No ciclo trigonométrico, qual o novo significado dessas retas?  O que 

elas representam? 

 

3. No ciclo trigonométrico, existe outra reta vertical que não seja a do sen? 

Qual? O que ela representa? Quantos pontos ela tem em comum com a 

circunferência?  Por quê? 

 

4. Sabemos que o diâmetro é um segmento de reta que une dois pontos 

quaisquer da circunferência passando pelo centro dela. No ciclo 

trigonométrico consideramos o valor real do diâmetro?  Qual valor 

convencionado? 

 

5. Em quais pontos as retas que representam o cos e o sen interceptam a 

circunferência?  Sabendo disso, quais os valores máximo e mínimo que o cos 

de um ângulo pode assumir?  E o sen?  E a tan?  Quais são os ângulos que a 

tan não é definida? 

 

6. Sabemos que a reta que representa a tan intercepta a circunferência em 

apenas 1  ponto. Que ponto é esse? Acima desse ponto os valores são 

positivos ou negativos? E abaixo? 

 

7. Dado um ângulo α, vamos supor que ele esteja no 1º quadrante, o valor do 

sen(α) é  positivo ou negativo? E do cos(α)? Preencha a tabela abaixo 
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identificando os sinais do sen, do cos e da tan de acordo com os quadrantes. 

Você pode utilizar + e − para responder.  

 

8. Analisando a tabela acima, existe algum quadrante em que o sen e o cos têm 

o mesmo sinal?  Qual (is)? 

 

9. Existe algum quadrante em que o sen, o cos e a tan têm o mesmo sinal? Qual 

(is)? 

 

Algumas das atividades a seguir foram retiradas da monografia de 

especializac¸˜ao [3] da professora Erika da Costa Ribeiro (2011) e modificadas 

por Francisco Erivan de Almeida Júnior em março de 2014. 

 

10. Complete a tabela com as medidas dos arcos: 

 

 

 

 

 

11. Encontre o quadrante do ciclo em que se encontram as imagens dos 

números: 

a) 
  

 
 

 

b)   
  

 
 

 

c) 3 

 

d) – 4,5 
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4 
12. Faça um breve círculo trigonométrico em um papel.  Agora o divida em oitos 

arcos congruentes, a partir do 0º. Utilizando o material concreto, círculo 

trigonométrico construído, responda: 

a) Quanto mede, em graus e radianos, cada um desses oito arcos congruentes? 

 

b) Indique os números da primeira volta positiva (e os valores correspondentes 

em graus) que têm, como imagens, cada um desses pontos. 

 

c) Faça o mesmo para a volta negativa. 

 

13. Todos os números reais a seguir são da primeira volta positiva ou da primeira 

volta negativa. Identifique o quadrante da imagem de cada um deles. 

a) 2, 5 

 

b) 5, 3 

 

c)  
  

 
 

 

d) 
  

  
 

 

e) 
   

  
 

 

f) 36º 

 

g)  
   

  
 

 

h) – 227º 

 

i)  
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14. Um outra unidade de medida de ângulos é o grado (símbolo - gr) em que uma 

volta corresponde a 400 gr. Sabendo disso, responda: 

a) Meia volta são quantos grados? 

 

b) 
 

 
  são quantos grados? 

 

c) 45º corresponde a quantos grados? E 
 

 
 ? 

 

Parte 3: Determinação Principal 

Os valores encontrados na volta positiva são chamados de determinação principal 

de um arco. 

 

15. Na circunferência trigonométrica, onde fica a imagem de um arco de:  

a) 360º? 

b) 390º? 

c) 600º? 

d) 720º?  

e) 1000º? 

f) 1720º? 

 

O que 720º e 360º têm em comum? Qual termo podemos utilizar para se referir a eles? 

 

16. Agora preencha o quadro abaixo: 

 

 

17. A seguir, são dados quatro arcos trigonométricos, a partir de uma de suas 

determinações (em graus ou radianos). Em cada caso, achar a determinação 

principal e identificar o quadrante da extremidade do arco. 

a) 800º 
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b) – 96º 

c) 4º 

 

d) 
   

 
 

 

e) 
   

 
 

 

Parte 4: Arcos congruentes 

18. Calcule os números congruentes à  
 

 
 :   

a) na 1ª  volta positiva. 

 

 

b) na 2ª volta positiva. 

 

 

c) na 1ª  volta negativa. 

 

 

d) na 2ª volta negativa. 

 

 

19. Calcule os números congruentes à 150º? 

a) na 1ª  volta positiva. 

 

 

b) na 2ª volta positiva. 

 

 

c) na 1ª volta negativa. 

 

 

d) na 2ª volta negativa. 
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Parte 5: Seno, Cosseno e Tangente no Ciclo Trigonométrico 

20. Preencha a tabela: 

 

 

21. Considerando a 1a volta positiva, responda: 

a) Quais(is) o(s) arco(s) cujo seno é igual à 0?  1?  −1? 

 

b) Quais(is) os arcos cujo cosseno é igual à 0?  1?  −1? 

 

c) Qual(is) o(s) arco(s) cuja tangente é igual à 0?  1?  −1? 

 

 

22. Preencha a tabela com valores em decimal (use aproximação usando a 

calculadora): 
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23. Os números que aparecem a seguir estão associados a pontos notáveis no 

ciclo trigonométrico.  Calcule o seno, o cosseno ou a tangente de cada um, 

conforme o caso. 

a) Sen (3 ) 

 

b) Sen ( 
   

 
 ) 

 

c) Tan (- 
  

 
 ) 

 

d) Cos (10  ) 

 

e) Cos (- 7  ) 

 

f) Tan (- 
  

 
 ) 

 

g) Sen (750º) 

 

h) Cos (-300º) 

 

24. Analise se cada número abaixo é positivo ou negativo:  

a) Sen (50º) 

b) Sen (126º) 

c) Sen (320º) 

d) Tan ( 
  

 
 ) 

e) Cos (50º) 

f) Cos (- 
  

 
 ) 

g) Tan (- 
  

 
 ) 

 

25. Complete as linhas pontilhadas com o sinal <, > ou =.  

a) sen(50º)..........sen(12º) 
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b) sen(80º)..........sen(110º) 

c) sen(  
 

 
 )...........sen(

  

 
 ) 

d) cos(70º)..........cos(410º) 

e) tan(210º)..........tan( 
 

 
 ) 

f) sen(60º)..........cos(−300º) 

g) sen(7π)..........tan(12º) 

h) sen(50º)..........sen(12º) 

i) cos(0◦)..........tan(
 

 
 ) 

 

DESAFIO: Para quais valores de x temos: 

 

a) sen(x) = cos(x) 

 

b) sen(x) = tan(x) 

 

c) cos(x) = tan(x) 

 

d) sen(x) = cos(x) = tan(x) 

 

26. Sabendo apenas o seno de um ângulo, é possível encontrar o cosseno e a 

tangente desse ângulo?  Como?  Por quê? 

 

27. Com o valor do seno de 30º mostre, usando o mesmo raciocínio da questão 

anterior, que os valores do cosseno e da tangente de 30º são, 

respectivamente, 
  

 
 e 

  

 
 . 

 

28. Sabendo apenas o seno de um determinado ângulo, é possível encontrar a 

cotangente, a cossecante e a secante desse ângulo?  Como?  Por quê? 

 

29. Com o valor do seno de 60º mostre, usando o mesmo raciocínio da questão 

anterior, que os valores da cotangente, da cossecante e da secante de 60º 

são, respectivamente, 
  

 
, 
   

 
 e 2.         
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30. Quais os valores do seno de 30º e 150º? E os do seno de 45º e 135º?  O que 

você observou? Você seria capaz de criar uma igualdade para um ângulo x 

que demonstrasse tal relação? (Note que 30º + 150◦ = 180◦ e 45◦ + 135◦ = 

180º) 

 

31. Quais os valores do cosseno de 30º e 150º? E os do cosseno de 45º e 135º?  

O que você observou? Você seria capaz de criar uma igualdade para um 

ângulo x que demonstrasse tal relação? 

 

32. Quais os valores do cosseno de 210º e 30º? E os do cosseno de 300º e 120º? 

O que você observou? Você seria capaz de criar uma igualdade para um 

ângulo x que demonstrasse tal relação?  Será que esse mesma igualdade é 

válida para o seno? Por quê? (Note que 210º − 30º = 180º e 300º − 120º = 

180º) 

 

33. Você seria capaz de criar outra igualdade para o seno e/ou cosseno? Qual(is)? 

 

34. Será que existe alguma igualdade para a tangente? Qual(is)?
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17 BINGO MMC E MDC 

 

Introdução 

Esta atividade tem o propósito de auxiliar no ensino da Matemática ao adaptar 

o jogo tradicional “Bingo” em ferramenta de ensino. As cartelas do bingo são 

constituídas baseadas no resultado do cálculo de MMC e MDC, são sorteados 

propostas de cálculo de MMC e MDC para que os alunos resolvam e verifique se tal 

resultado está presente na cartela que está apropriado. Essa prática tem a tendência 

de dinamizar a aprendizagem do conteúdo. 

 

Objetivo 

1. Compreender e discernir o conteúdo de MMC e MDC; 

2. Exercitar o conteúdo de forma dinâmica. 

 

Público alvo 

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

 

Conteúdo 

Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. 

 

Na sala de aula 

1. Trabalhar o conteúdo de MMC e MDC previamente; 

2. Apresentar o jogo e suas regras; 

3. Permitir que diferentes alunos venham calcular o MMC e MDC no quadro. 

 

Avaliação 

A participação dos alunos durante todo processo de ensino tem caráter 

avaliativo. 

 

Orientações 

Entregar uma cartela a cada aluno e em seguida explicamos as regras de 

como preenchê-las. Essas são as “pedras” do bingo e logo abaixo temos as cartelas 

que foram distribuídas aos alunos. Um de nós tirava as “pedras” enquanto os alunos 

marcavam a resposta na sua cartela, quem completasse primeiro a cartela ganhava.  
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O mdc(13,13): 

O mdc(11,22): 

O mdc(9,18): 

O mdc(2,3): 

O mdc(4,2): 

O mdc(6,3): 

O mdc(12,8): 

O mdc(7,14): 

O mmc(4,8): 

O mmc(2,5): 

O mmc (3,4): 

O mmc(2,7): 

O mmc(3,5): 

O mmc(16,8): 

O mmc(1,17): 

O mmc(2,9): 

O mmc(1,19): 

O mmc(5,4): 

O mmc(3,7): 

O mmc(2,11): 

O mmc(1,23): 

O mmc(8,3): 

O mmc(1,25) 
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9 3 7 4  19 13 1 20 

20 1 8 6  2 17 14 7 

10 11 13 25  8 12 3 4 

 

9 3 7 4  19 13 1 20 

20 1 8 6  2 17 14 7 

10 11 13 25  8 12 3 4 

 

1 3 9 13  2 1 3 9 

17 20 14 10  7 8 14 15 

8 6 4 2  12 17 20 23 

 

25 21 4 7  20 12 13 8 

8 6 1 9  6 7 2 1 

12 14 2 3  21 22 7 4 

 

  7 15 25 10  5 12 15 3 

4 6 13 17  9 18 23 9 

22 11 5 21  1 22 20 7 

 

4 3 21 25  16 14 24 22 

9 10 15 19  5 3 6 4 

13 2 6 8  17 13 8 12 

 

5 3 25 23  2 16 18 14 

22 9 6 24  12 20 3 5 

17 11 10 4  1 2 13 14 
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3 5 8 9  1 6 8 10 

11 13 15 17 7 13 4 2 

15 16 6 25 25 24 21 19 

 

1 3 4 8  10 15 25 5 

21 25 17 14  1 23 18 4 

12 13 9 5  6 3 2 9 

 

23 16 14 2  20 1 4 6 

8 9 10 14  9 13 16 19 

16 18 17 21  23 12 14 8 

 

4 5 6 1  2 4 5 13 

19 17 20 25  12 14 18 20 

23 24 4 7  10 5 6 1 

 

24 16 11 9  1 2 25 23 

14 12 6 7  22 21 14 10 

2 5 4 22  3 6 19 17 

 

 

10 12 1 2  13 15 8 6 

3 4 5 6  3 1 4 2 

14 21 25 19  7 16 21 23 
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14 13 11 4  5 6 7 10 

1 25 24 23  11 15 12 13 

20 10 2 9  14 4 1 3 

 

2 4 6 8  25 1 11 10 

10 12 13 19  13 2 5 6 

17 5 1 23  7 8 9 12 

 

25 20 23 1  3 13 23 1 

8 13 15 20  11 21 5 15 

16 18 14 3  25 17 7 8 
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18 BRICANDO E REFLETINDO COM O MATERIAL TORRE DE HANÓI 

 

Introdução 

Nesta atividade fazemos uso de um material manipulável para o ensino da Matemática, as Torres de Hanói. Com 

intuito de explorar a solução do jogo e elaborar estratégias de forma lúdica.  Apesar da sua simplicidade, o jogo é rico 

no campo da Matemática, tais como: funções afim e exponencial, progressão aritmética e geométrica e 

proporcionalidade. 

 

Objetivo 

Revisar alguns conceitos matemáticos; 

Relacionar conceitos matemáticos com o material “Torres de Hanói”. 

 

Público alvo 

Alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio  

 

Conteúdo 

 Funções afim e exponencial, progressão aritmética e geométrica e proporcionalidade. 

 

Na sala de aula 

Relembrar alguns conceitos matemáticos; 

Apresentar o material “Torres de Hanói”, quanto a sua história e regras; 

Explorar e relacionar o seu manuseio com conteúdos matemáticos. 

 

Avaliação 

 A participação e interação com o material tem o caráter avaliativo. 

 

Orientações 

Depois da apresentação o material, após o entendimento, atividades e 

desafios serão propostas em cada capítulo para os discentes.  É importante que o 

aluno tenha em mãos papel e caneta para elaborar suas estratégias e decisão para 

vencer o jogo. 

 

 O material “Torres de Hanói” 

As “Torres de Hanói” é um quebra-cabeça composto por uma base e três pinos. Em 

um dos pinos tem discos empilhados com diferentes dimensões em sequência do 

menor para o maior, como mostra a figura a baixo: 
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Figura 1: Torres de Hanói com 5 discos 

O objetivo do jogo é transferir à pilha de discos do pino A para o pino C, 

usando o pino B como intermediário, utilizando quantidade mínima de movimentos. 

Para iniciar o jogo, é necessário seguir as seguintes regras: 

a) Apenas um disco pode ser movido por vez 

b) Disco maior não pode ficar em cima do menor 

c) Apenas o disco do topo pode ser movido (não retirar um disco que está em 

baixo de outro pra mover) 

Funcionamento do jogo 

Figura 2: Torres de Hanói com 3 discos 

Na figura 2, os números correspondem aos tamanhos dos discos. O número 1 

corresponde a menor peça, o 2 em seguida logo abaixo do 1, e o 3 abaixo do 2, e 

assim sucessivamente.  Já as letras A, B e C correspondem aos pinos. Essa 

identificação é muito importante para entendermos a solução para diferentes níveis 

(diferentes quantidades de discos), pois quanto mais discos tem o jogo mais difícil 

será sua solução. Seguindo essa nomenclatura, podemos encontrar uma estratégia 

para vencer. Veremos no primeiro exemplo como faremos essa notação: 

Figura 3: Solução com um disco 

Chamares de S1 a solução para um disco. O disco que estava no pino A foi 

para o pino C. Sendo assim, foi feito apenas um movimento. Então, a solução é: 

S1 = (1C). 

Esse tipo de notação funciona como coordenadas, primeiro identificamos o disco 

(número do disco de acordo com o seu tamanho) e logo em seguida o pino destino 

que queremos mover (A, B ou C). Vejamos mais um exemplo, agora com dois 

discos: 
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Figura 4: Solução com dois discos 

Chamaremos de S2 a solução para dois disco. O disco 1 (menor disco) que 

estava no pino A vai para o pino B; o disco 2 movemos para o pino C; o disco 1 para 

o pino C, dando um total  de  três  movimentos  (quantidade mínima de 

movimentos). A solução utilizando o registro dos movimentos já mencionado é: 

S2  = (1B, 2C, 1C). 

Perceba que nas soluções em S1 e S2, os seus elementos estão entre 

parênteses. Isso acontece porque esses elementos (descrição dos movimentos) 

devem estar em ordem, como vimos na aula anterior sobre progressões aritméticas 

e geométricas. 

 

Atividade 

 

As questões a seguir teve a colaboração do professor Francisco Quaranta Neto. 

1. Você precisa ensinar esse jogo para outra pessoa que nunca o praticou. 

Descreva, de forma completa, todas as informações necessárias para se jogar 

“As Torres de Hanói”. 

 

2. Solucione “As Torres de Hanói” com diferentes quantidades: três discos, quatro 

discos e cinco discos utilizando o menor número possível de movimentos e 

registre a solução de cada caso. 

a) Três discos: 

 

b) Quatro discos: 

 

c) Cinco discos: 

 

3. Certa pessoa tentava vencer o jogo com quatro discos e desistiu em certo 
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momento. A figura, a seguir, mostra essa situação: 

Figura 5: Início e configuração após alguns movimentos 

Sabendo que a última peça movimentada foi o disco 1 (amarelo) e considerando a 

quantidade mínima de movimentos, responda: 

a) Qual é a próxima peça a ser movida? Justifique. 

 

b) Quantos movimentos foram realizados e quantos faltam para vencer o jogo? 

 

4. Digamos agora que essa mesma pessoa esteja jogando com 5 discos. 

 

Figura 6: Início com 5 discos e configuração após alguns movimentos 

Sabe-se que o último disco movido foi o disco 3 (azul). Baseando-se nisso 

responda: 

a) Em qual pino o disco 3 estava? 

 

b) Como o último movimento foi do disco 3, qual será o próximo movi- mento e em 

qual pino? Justifique. 

 

c) Quantos movimentos foram realizados? Quantos faltam para vencer o jogo? 

 

5. Quantos discos tem a torre cuja solução foi registrada por um aluno da seguinte 

forma: 

Sn = (1C, 2B, 1B, 3C, 1A, 2C, 1C, 4B, 1B, 2A, 1A, 3B, 1C, 2B, 1B, 5C, 1A, 2A,1C, 

3A, 1B, 2A, 1A, 4C, 1C, 2B, 1B, 3C, 1A, 2C, 1C)? 

Verifique se esse registro realmente representa a solução com o menor número de 

movimentos.  Em caso contrário, identifique o erro. 

 

6. Você recebeu o jogo com 7 discos, preencha a tabela abaixo informando qual será a 

quantidade mínima de movimentos para cada caso: 
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a) 

No 

discos 

Quantidade.  mínima  de movimentos 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

b) O jogo teria solução para 8 discos?  Em caso afirmativo, quantos seriam os 

movimentos mínimos para ganhar o jogo? 

 

7. As grandezas número de peças e quantidade mínima de movimentos para 

resolver o jogo são proporcionais? Por exemplo: se o número de discos dobrar, a 

quantidade mínima de movimentos também dobrará?  Por quê? 

 

8. A partir da 6ª questão, percebe-se facilmente que existe relação entre o menor 

número y possível de movimentos para “ganhar o jogo” e o número x de peças ou 

discos existentes.  Mas essas duas grandezas não são proporcionais. A fim de 

descobrir que relação é essa, pedimos ao grupo que crie uma equação que coloque 

o número de movimentos e como uma função do número x de peças. 

 

9. Se o jogo tivesse 11 discos ou 12 discos, qual seria o primeiro movimento do jogo 

em cada caso? 

 

10. Em que torre você iniciaria o jogo com um número x de discos? 

 
 

 
19 TORNEIO DA MATEMÁTICA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 O torneio de Matemática consiste numa ação do PIBID de Matemática que 

mobiliza toda escola na elaboração e aplicação de atividades. É selecionada uma 

sequência de atividades que são aplicadas aos alunos da escola e pontuadas por 
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uma comissão de jurados. Conforme os alunos disputam as provas os ganhadores 

são pontuados de forma acumulativa para que no fim da competição os vencedores 

sejam premiados simbolicamente. 

 Os alunos tomam conhecimento das atividades abordadas e se preparam, 

manipulando os materiais ou até mesmo produzindo materiais solicitados para 

análise da comissão dos jurados diante aos critérios exigidos. Esta ação no âmbito 

escolar permite o envolvimento entre os alunos e os alunos e professores de 

maneira que dialoguem e tracem estratégias para obtenção da maior pontuação nas 

provas, mas também, entre professores na organização da ação.  

 As atividades selecionadas buscam de forma dinâmica, alcançar habilidades 

e competências, mas também, é uma maneira de estimular atitudes éticas e morais. 

Por mais que o torneio esteja direcionado para Matemática não inibe, mas, pelo 

contrário, busca-se a iteração das demais áreas de ensino e quando possível 

explorando a interdisciplinaridade entre as mesmas. 

 Trago nesta seção algumas atividades já desenvolvidas no âmbito do PIBID 

de Matemática relativo a esta ação. Cabe ressaltar que as mesmas são sugestões, 

de modo que podem haver adaptações e/ou implementações de outras atividades 

que os organizadores julguem relevantes no aprendizado dos estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZES PARA O TORNEIO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Organizadores 

O torneio organizado pela equipe gestora da escola, com o intuito de realizar 

uma atividade dinâmica e instrutiva que revele o lado prazeroso da matemática e do 

saber, de modo geral.  

 

Provas e pontuação 

Haverá no total 13 (treze) provas, que exigirão velocidade, habilidade, 

estratégia, trabalho em equipe, inteligência e criatividade em inúmeros aspectos. 
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Os jurados irão contabilizar todas as provas, bem como julgar algumas que 

serão pré-estabelecidas, analisando os diversos aspectos, conforme as regras pré-

estabelecidas preencherá uma ficha individual. 

Cada prova terá uma quantidade específica de pontos os quais serão 

atribuídos e contabilizados pelos julgadores (demais professores e direção).  

Os pontos estão distribuídos entre 13 (treze) provas da seguinte forma: 

 

 

Critérios de desempate 

Em caso de empate ao final do torneio, será realizada uma pergunta de 

conteúdo especifico de matemática realizada pela professora Vilka Lorena, 

supervisora do projeto na escola, sendo considerada vencedora a equipe que 

responder correto e em menos tempo. 

 

Casos de correção 

Está proibida qualquer forma de discriminação ou desrespeito com membros 

de outras equipes e/ou da própria equipe. 

PROVAS VALOR DA PROVA 

CONSTRUÇÃO DE POLIEDROS 10 PONTOS 

CONCURSO DAS PARÓDIAS 0 A 10 PONTOS 

DESENHOS COM SIMETRIA 0 A 10 PONTOS 

DESFILE DAS PROFISSÕES 0 A 15 PONTOS 

JOGO DA CORRENTE GIGANTE 30 PONTOS 

QUIZ DE PERGUNTAS 
45 PONTOS (15 PONTOS CADA 

PERGUNTA) 

CASINHA COM BOLINHAS 25 PONTOS 

QUADRADO MÁGICO 10 PONTOS 

PUZZLE 10 PONTOS 

DESAFIO LÓGICO 10 PONTOS 

QUEBRA CABEÇA 10 PONTOS 

DICIONÁRIO MATEMÁTICA 10 PONTOS 

SUDOKU 10 PONTOS 
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Não discutir o resultado das provas. 

Em caso de reclamação pública em tom ofensivo, a equipe será rigidamente 

penalizada com a perda de pontos e transferência dos pontos para as equipes 

adversárias. 

Também está proibida a reclamação quanto à pontuação após o término da 

gincana. Caso isso ocorra, e caso o usuário infrator tiver de alguma forma sido 

premiado, ele e a equipe perderão qualquer direito a prêmio. 

Ofensas pessoais aos usuários não serão toleradas, e a equipe não ganhará 

pontos caso qualquer um de seus membros a faça. 

Todos os itens acarretarão a perda de pontos pela equipe ou eliminação no 

torneio. 

 

PROVAS 

 

CONSTRUÇÃO DE POLIEDROS 

PONTUAÇÃO: 20 pontos. 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe. 

OBJETIVO DO JOGO: Construir corretamente o poliedro apresentado como modelo, 

dentro do tempo limite (15min). 

 

REGRAS: 

1. Cada participante deverá reproduzir o poliedro modelo apresentado na mesa 

central, que será vedado com uma caixa. 

2. O participante joga individualmente, dispondo apenas do material posto sobre a 

mesa.  

3. O poliedro central poderá ser apenas observado com as mãos de cada 

participante para trás, ou seja, não poderá tocá-lo. 

Caso seja tocado, o participante será eliminado.  

4. Durante a construção do poliedro, o jogador poderá se dirigir a mesa central 

quantas vezes forem necessárias. 

5. Ao finalizar a construção do poliedro, o participante deverá levantar a mão, e 

somente com a autorização do bolsista, poderá se dirigir a comissão de jurados 
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para a avaliação correta do poliedro. Enquanto isso, os demais participantes 

deverão parar a tarefa. 

6. Caso, o jurado julgue que o poliedro do participante que finalizou está incorreto, o 

participante volta para sua mesa e todos poderão continuar a construção do 

poliedro.  

 

VENCEDOR: Ganha o jogo a equipe que primeiro finalizar a construção correta do 

poliedro modelo, dentro do tempo estimado. 

 

CONCURSO DAS PARÓDIAS 

PONTUAÇÃO: de 0 a 10 pontos 

PARTICIPANTES: No máximo 04 (quatro). 

OBJETIVO DO JOGO: Fazer com que o aluno conheça e divulgue de maneira lúdica 

vida e obra dos matemáticos 

 

REGRAS: 

1. Não pode fazer plágio da internet, caso aconteça estará eliminado;  

2. Seguir o ritmo da música;  

3. Ofensas com as outras equipes ocorrerão perda de pontos.  

4. A paródia será sobre a biografia dos matemáticos.  

5. Cada equipe terá uma biografia, escolhida por sorteio, por um representante da 

turma, para não ter repetição de matemático. Esse sorteio será realizado antes do 

torneio, no dia de divulgação da prova, durante o intervalo. 

6. Se o aluno quiser usar algum instrumento, terá que conseguir por conta própria. 

 

VENCEDOR: Será o vencedor quem obtiver maior pontuação, no final serão 

somadas todas as notas, quem tiver mais pontos ganha. 

 

DESENHOS COM SIMETRIA 

PONTUAÇÃO: de 0 a 25 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe. 

OBJETIVO DO JOGO: Reconhecer as formas simétricas presentes nas artes, 

reproduzir os conceitos matemáticos por meio de modelos aleatoriamente dados, ou 
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seja, haverá sorteio dos desenhos antes de si iniciar a prova para que não haja 

nenhum tipo de favorecimento para alguma das equipes.  

 

REGRAS:  

Cada equipe escolherá 01 participante antes do inicio da prova para representar sua 

respectiva equipe; 

1. A equipe responsável pela prova disponibilizará no inicio da prova os desenhos 

que serão reproduzidos; 

2. A pontuação dada pela banca de jurados é de acordo com os seguintes 

critérios: 

 O desenho que mais se atenda ao que foi fornecido (em termos de simetria, 

uso da geometria) pela organização; 

  O que tiver melhor aspecto visual; 

3. Duração da prova: 

 A prova iniciará quando for aberto oficialmente o torneio; 

 A prova terminará, antes de se iniciar intervalo ou depois para o lanche; 

4. Os participantes serão penalizados se: 

 Utiliza-se de outros meios de materiais que não sejam os fornecidos pelos 

organizadores da prova; (Com penalização de desclassificação da equipe da 

prova); 

 Somente o participante escolhido poderá realizar a prova; (Com penalização 

de desclassificação da equipe nessa prova); 

 O participante deverá entregar o desenho ao final do tempo estabelecido; 

(Caso o participante exceda o tempo estabelecido à equipe será penalizada 

10 pontos do resultado da prova e serão dados 10 minutos de tolerância 

para equipe, caso a equipe persista em não entregar o desenho nesse 

tempo será automaticamente desclassificado dessa prova); 

VENCEDOR: Todas as equipes ganharão a pontuação dado pelos jurados que varia 

de 0 à 25 pontos. 

 

DESFILE DAS PROFISSÕES 

PONTUAÇÃO: de 0 a15 pontos. 

PARTICIPANTES: 2 participantes por equipe. 
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OBJETIVO DO JOGO: Destacar as Profissões e mostrar a Matemática explicita nos 

objetos dos profissionais. 

 

REGRAS:  

1. CADA EQUIPE DEVERÁ: 

 Escolher 2 participantes  antes do dia do torneio para representar a equipe na 

prova; 

 Escolher uma ou duas profissões, as quais deverão pesquisar em quais 

instrumentos de trabalho estão presentes conceitos matemáticos; 

 Desfilar caracterizados da(s) profissão (es) escolhida(s) utilizando a 

caracterização dos instrumentos de trabalhos a qual deverão demonstrar sua 

utilização;  

2. SERÃO PENALIZADAS AS EQUIPES QUE: 

 Se caracterizarem com profissões informais, ou seja, não acadêmicas. 

Exemplo: Personagens de séries, desenhos animados, novelas, videogame 

entre outros; (COM PENALIZAÇÃO DE 10 PONTOS); 

 Não obedecer a quantidade de participantes por equipe; (com penalização de 

10 pontos); 

 Os participantes dessa prova que ultrapassar os limites da passarela; (com 

penalização de 1 ponto); 

 Faltar com respeito ao próximo (banca avaliadora, bolsistas, colegas e plateia) 

(desclassificado dessa prova); 

 Mesma profissão em equipes diferentes. (com penalização de 1 pontos para 

ambas as equipes). 

3. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

 O presidente dos jurados decide de acordo com as regras pré-estabelecidas. 

 

VENCEDOR: Serão classificadas 03 equipes de acordo com a respectiva pontuação 

em ordem decrescente. Sendo a pontuação a soma das notas dos jurados. 

 

JOGO DA CORRENTE GIGANTE 

PONTUAÇÃO: 30 pontos. 

PARTICIPANTES: 1 jogador + 10 convidados de cada torcida (sendo 5 convidados 

de cada equipe). 
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OBJETIVO DO JOGO: Não ocupar a última casa. 

 

REGRAS: 

1. Haverá um sorteio para definição das equipes, pois serão apenas 2, ou seja, 

duas equipes contra duas equipes ao mesmo tempo. 

2. O jogador principal deverá convidar alunos da torcida para serem as “suas 

marcas” das casas.   

3. As equipes jogarão alternadamente, mediadas apenas pelo jogador principal. 

4. Cada equipe na sua vez, pode colocar “sua marca” no mínimo em 1 e no 

máximo em 4 casas do tabuleiro. 

5. As casas devem ser preenchidas uma após a outra, do início em direção à 

última (são 19 casas ao todo). 

6. As equipes que não colocar peça na última casa irão receber a mesma 

pontuação. 

 

VENCEDOR: Ganha a equipe que não colocar sua marca na última casa. 

 

QUIZ DE PERGUNTAS 

PONTUAÇÃO: 45 pontos (15 pontos para cada pergunta) 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidades intelectuais não só em Matemática, mas 

também em outras áreas de conhecimento. 

 

REGRAS: 

1. Cada representante de sua equipe irá responder 03 perguntas 

interdisciplinares. 

2. Cada pergunta valerá no máximo 15 pontos. 

3. Caso o participante necessite de consulta entre seus colegas terá um tempo de 

30 segundos para direcionar-se a sua equipe e retornar com a resposta, 

todavia ao consultar receberá uma penalidade de 5 pontos, ficando assim a 

pergunta valendo 10 pontos. 

4. As perguntas estarão em uma urna contendo 50 perguntas para o Ensino 

Fundamental e 80 perguntas para o Ensino Médio. 

5. A pergunta será sorteada na urna de acordo com o nível de ensino. 
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6. A prova será realizada primeiro com o nível Fundamental e em seguida com o 

nível Médio. 

7. Para cada nível as perguntas serão feitas alternadamente. Ex. 1ª pergunta para 

o 6º ano, depois 1ª pergunta para o 7º ano e assim será feito até a última 

equipe para depois ser feita a segunda pergunta para cada representante por 

fim a terceira. 

8. O representante só poderá consultar a sua equipe de alunos representante não 

podendo receber resposta da plateia. 

9. Caso a equipe receba resposta da plateia, perde a oportunidade de resposta e 

passa a vez. 

10. Caso alguma equipe adversária atrapalhe de alguma forma quem estiver 

respondendo, implicará em penalidade de 5 pontos para quem atrapalhar. 

11. A pontuação final será composta pela soma das respostas corretas. 

 

VENCEDOR: Cada equipe receberá o total de pontos de acordo com suas respostas 

corretas. 

 

CASINHA COM BOLINHAS 

PONTUAÇÃO: 25 pontos. 

PARTICIPANTES: 01 participante por turma. 

OBJETIVO DO JOGO: Conhecer o Tangram. 

 

REGRAS: 

1. Para o Ensino Fundamental a prova acontecerá simultaneamente, ou seja, os 

representantes de cada equipe competirão ao mesmo tempo. 

2. Cada participante será informado da cor do seu tangram. 

3. Ao sinal do apresentador(a) os dois participantes deverão sair de sua marca 

inicial e correr até a casinha com bolinas e procurar peças do seu Tangram. 

4. Cada representante, ao entrar na casinha deve pegar apenas uma peça de 

cada vez e retornar de imediato à sua marca inicial para deixar a peça. 

5. Na casinha estarão 14 peças dispostas em duas cores, sendo cada cor 

formada por 7 peças. 

6. O Tangram é formado por 7 peças, então o representante deverá pegar 7 

peças, uma de cada vez. 
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7. Depois de conquistadas as 7 peças, o representante deve formar um quadrado 

com as peças do Tangram. 

8. É proibido qualquer tipo de atitude que prejudique o adversário, desde 

empurrões ou até mesmo esconder peças. 

9. Qualquer atitude que prejudique o adversário implicará em vitória imediata do 

participante prejudicado. 

10. Caso o representante passe mais de 2 minutos para montar o Tangram a 

equipe que representa a turma poderá ser solicitada para ajudar, porém a 

prova só valerá 15 pontos. 

11. Para o Ensino Médio, cada representante fará sua prova individualmente, 

sendo que será cronometrado seu tempo de prova, ganhando aquele que 

completar a prova em menor tempo. 

 

VENCEDOR: Vence o jogo o participante que primeiro encontrar as peças e montar 

o Tangram. 

 

QUADRADO MÁGICO 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS: 

1. Cada Equipe terá que completar o Quadro Mágico com números de modo 

que a soma deles nas linhas verticais, diagonais e horizontais seja sempre 

igual. 

  

PUZZLE 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS  

1. Cada Equipe terá que encontrar a posição das peças no tabuleiro de modo 

que os lados do triângulo tenham sempre a mesma soma. 
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DESAFIO LÓGICO – 1 E 2 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS  

1. Cada Equipe terá que responder corretamente à questão que será entregue 

numa folha de papel. 

 

QUEBRA CABEÇA 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS 

1. Cada Equipe terá que montar o mapa do Brasil feito em E-V-A. 

 

DICIONÁRIO MATEMÁTICA 

PONTUAÇÃO: 10 pontos (A pontuação desta prova será contabilizada de acordo 

com a quantidade de palavras classificadas. Um ponto para cada palavra e seu 

significado). 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS 

1. Cada Equipe receberá uma lista de termos relacionados à matemática para 

buscar o significado no dicionário, e escrevê-lo no papel. 

 

SUDOKU 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 
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REGRAS  

1. O representante do Sudoku de cada equipe receberá um sudoku para 

completar. 

 

        

 

 

 

 


