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profissional se enriquecem com 
infinidades de matizes que não se 
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É num contexto específico que o 
conhecimento profissional se converte em 
um conhecimento experimentado por 
meio da prática, ou seja, por meio do 
trabalho, intervindo nos diversos quadros 
educativos e sociais em que se produz a 
docência. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como foco o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBD), como política pública de intervenção nas licenciaturas, a fim de 
minimizar a dissociação teoria e prática, no contexto atual da estrutura dos cursos de 
licenciatura do Brasil. Foi feita uma abordagem do programa na Universidade 
Federal Fluminense (UFF), com o objetivo de analisar o trabalho desenvolvido pela 
equipe do subprojeto PIBID/Matemática da UFF, a fim de verificar as contribuições 
resultantes da parceria entre universidade e escola pública para a formação dos 
licenciandos, adequação das práticas dos professores em exercício e atuação dos 
docentes do Ensino Superior, participantes do programa. A investigação envolveu 
licenciandos bolsistas da licenciatura em Matemática da Universidade, os 
supervisores da escola parceira e o coordenador de área do subprojeto PIBID 
Matemática da UFF. Como aporte teórico sobre a formação inicial docente foram 
utilizados os autores Gatti e Nunes (2009), Scheibe e Durli (2011), Gatti (2010), 
Brzezinski (2012), Silva (2006), Saviani (2009), Diniz-Pereira (1999) e outros. Foram 
desenvolvidos estudos sobre licenciatura em Matemática a partir de autores como 
D‟Ambrosio (2012), Manrique (2009) e Fiorentini e Oliveira (2012), para a 
compreensão dos pressupostos teóricos e dos saberes necessários para a prática 
pedagógica. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a análise 
documental, questionários, entrevista e a observação direta. Os resultados indicam 
que houve aprendizado significativo dos licenciandos com as atividades 
desenvolvidas na escola, com os trabalhos apresentados em eventos, elaboração 
dos materiais e incentivo à pesquisa científica, que contribuíram para um novo olhar 
sobre a formação pedagógica e a profissionalidade docente. Através da colaboração 
de toda a equipe envolvida houve um aprendizado e aprimoramento das práticas 
pelos professores da escola pública, parceira do programa e do coordenador de 
área.  
 

Palavras-chave: PIBID. Formação Inicial de Professores. Licenciatura em 
Matemática. Parceria Universidade e Escola. Dissociação Teoria e Prática.  
 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is focused on Brazil‟s Institutional Program of Teaching Initiation 
Scholarships (PIBD, in its Brazilian acronym) as a public policy and intervention to 
minimize the dissociation between theory and practice in the current context of 
undergraduate programs in Brazil. The research approached the program of 
mathematics at Universidade Federal Fluminense (UFF) and analyzed the work 
developed by the team of subproject PIBID/Matemática, in order to assess the 
contributions of a partnership between UFF and a public school for training its 
undergraduate students, the adequacy of the current teachers‟ practice, and the 
activities of Higher Education docents participating in the program. The analysis 
involved scholarship students of Mathematics at the university, the partnering 
school‟s supervisors and the area coordinator of subproject PIBID Matemática at 
UFF. Its theoretical basis about early teaching training includes contributions such as 
Gatti & Nunes (2009), Scheibe & Durli (2011), Gatti (2010), Brzezinski (2012), Silva 
(2006), Saviani (2009), and Diniz-Pereira (1999). This study is also based on 
contributions about the undergraduate degree in Mathematics, such as D‟Ambrosio 
(2012), Manrique (2009), and Fiorentini & Oliveira (2012), in order to grasp the 
theoretical assumptions and the necessary knowledge for the practice of teaching. 
Data collection included the analysis of documents, along with surveys, interviews 
and direct observation. The results indicate that the undergraduate students have 
significantly learned from the activities developed at the partnering school, as well as 
from the works presented during events, the materials produced and the promotion of 
scientific research, which contributed to the emergence of a new perspective of 
pedagogical training and professional teaching. Collaboration with the team enabled 
learning and an enhancement of the practices both of the teachers at the partnering 
public school and of PIBID Matemática‟s area coordinator. 
 

Keywords: PIBID. Early teaching training. Undergraduate degree in mathematics. 
University-school partnership. Dissociation of theory and practice.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Para a compreensão dos motivos que influenciaram a escolha do tema PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) apresento um breve relato 

da minha trajetória acadêmica e profissional. Sou Técnica em Assuntos 

Educacionais, servidora da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde exerço 

atividades na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), desde 2012.  

Na PROGRAD obtive informações acerca do PIBID, através do pró-reitor de 

graduação e de professores da instituição envolvidos no Programa, que relataram 

bons resultados e empenho da equipe no desenvolvimento e execução das 

atividades, em uma parceria estabelecida entre universidade e escola pública.  

O motivo que despertou meu interesse em realizar uma pesquisa sobre essa 

temática foi o conhecimento dos objetivos do PIBID e das propostas inéditas para a 

licenciatura, com ações de incentivo ao ingresso e permanência na carreira do 

magistério, em prol da melhoria da qualidade do ensino e da preparação 

profissional, através do estreitamento de laços entre a escola e a universidade, como 

espaços indissociáveis de aprendizagem profissional.  

Embora tenha obtido graduação em Letras-Licenciatura, na própria 

universidade pesquisada, com uma pequena experiência como professora da rede 

pública e atuação nos três segmentos da Educação Básica, a escolha pelo PIBID na 

área de Matemática foi motivada pelo conhecimento do contexto de implantação do 

programa que, inicialmente, contemplava licenciaturas nas áreas de ciências exatas, 

como Matemática, Física e Química e tinha como meta a superação da carência de 

professores para lecionar nessas áreas, na escola pública. Como há uma visão do 

senso comum de que a disciplina Matemática é para poucos, uma área de difícil 



compreensão, tive curiosidade e expectativas acerca das contribuições para a 

escola e para os licenciandos bolsistas.  

 O primeiro contato com a equipe do PIBID aumentou a minha vontade de 

pesquisar sobre o tema, pois pude perceber que muitos problemas relacionados ao 

ensino são influenciados pela falta de diálogo com a escola básica atual, cujo 

distanciamento não favorece a vivência dos licenciandos no espaço escolar, durante 

a formação, e que as minhas dificuldades na experiência como professora tiveram 

origem na própria graduação, que priorizava saberes acadêmicos em detrimento de 

uma preparação profissional mais articulada com os saberes escolares, com os 

processos de aprendizagem e com a realidade educacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A formação de professores para a Educação Básica ainda é um tema que, no 

Brasil, tem sido objeto de preocupação dos estudiosos do assunto que, dentre 

outros aspectos, têm pesquisado a trajetória histórica dos cursos de formação, bem 

como sua influência na estrutura curricular atual das licenciaturas, caracterizadas 

pela distância da realidade e das demandas da escola atual e por currículos em que 

a dissociação entre teoria e prática é também uma constante.  

Segundo Saviani (2009), a necessidade de preparar professores surgiu logo 

após o período da independência do Brasil. A prioridade era a escolarização e o 

letramento das massas, o que demandou a criação de instituições destinadas a 

atender tal objetivo.  

De acordo com Brzezinski (2012), no Século XX houve um significativo 

crescimento do acesso à Educação Básica e ampliação das instituições formadoras 

de professores, com a criação dos cursos de licenciatura, no final da década de 

1930, que tiveram sua estrutura curricular organizada com os três primeiros anos 

dedicados ao ensino de conteúdos específicos e o último ano dedicado ao preparo 

profissional, com a oferta de disciplinas pedagógicas. Esta estrutura de curso tornou-

se conhecida como modelo “3+1”, em que as disciplinas específicas e pedagógicas 

eram ministradas de forma dissociada, justaposta e insuficiente para a formação 

docente e preparação para atuação no contexto escolar.  

Saviani (2009) também ressalta o caráter dualista que tem caracterizado os 

cursos de licenciatura e Pedagogia, no Brasil, desde a sua criação, cuja ênfase 

recaía nos conteúdos-cognitivos, em detrimento da formação pedagógico-didática, 
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considerada de menor importância e na qual o curso de didática inseria-se como 

uma simples obrigação formal, que possibilitava a habilitação para o magistério.  

O contexto de organização dos cursos de licenciatura auxilia na compreensão 

da atual estrutura ineficiente desses cursos e das dificuldades na preparação 

profissional, fato ainda muito recorrente, como apontam Gatti e Nunes (2009), em 

um levantamento sobre as ementas e a estrutura curricular das licenciaturas, em 

diversas instituições do país, que será apresentado nesta pesquisa. 

Mais recentemente, com a promulgação da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, (BRASIL 1996), as questões que envolvem a 

educação começaram a ser intensamente debatidas, registrando-se forte 

crescimento das discussões acadêmicas sobre a formação de professores, o que 

tem favorecido um debate mais fundamentado em análises empíricas e teóricas e 

um debate mais qualificado sobre o tema, como aponta Diniz-Pereira (1999). 

Diniz-Pereira (1999) ressalta que os cursos de licenciatura tiveram poucas 

alterações significativas em seu modelo de organização até a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96 (BRASIL,1996). Entretanto, esta lei reacendeu a 

discussão sobre novos parâmetros para a formação de professores e de um novo 

modelo de organização educacional para o Brasil, tendo em vista a crescente oferta 

de cursos de licenciatura em instituições públicas e privadas em todo país, nesse 

período. 

As primeiras adaptações nos currículos de formação docente foram feitas 

com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores (DCN), em 2002. As DCN também foram promulgadas para cada curso 

de licenciatura, a partir da aprovação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 
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Com a promulgação da LDB houve exigência da formação em nível superior 

para atuação no magistério, com um prazo fixado de dez anos a partir da publicação 

da lei para adequações, sendo que a formação em magistério de nível médio ainda 

era aceita em vários concursos e localidades, o que resultou em uma adaptação da 

lei a essa realidade, ao permitir a modalidade Normal como pré-requisito para 

lecionar na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. (BRASIL, 

1996) 

A formação em cursos de licenciatura plena também foi uma exigência da 

LDB, pois no período anterior à Lei havia muitos professores com licenciatura curta e 

defasada para a habilitação para o magistério. Com esta exigência as universidades 

tiveram mais possibilidade de organização dos cursos de formação de professores, 

conforme seus projetos institucionais, com a superação da fragmentação dos 

currículos desses cursos, com vistas a garantir maior articulação entre teoria e 

prática e atenção às diferentes modalidades formativas e conforme as necessidades 

de cada instituição do país. Gatti (2010) destaca que, embora seja proposição da 

LDB propiciar uma formação docente mais articulada com a prática e com ênfase na 

qualificação do corpo docente, tão reafirmadas pelas resoluções do CNE e pelas 

DCN, os currículos dos cursos de licenciatura ainda carecem de estrutura adequada 

para a formação pedagógica, pois, na prática, os mecanismos de oferta de cursos de 

formação de professores ainda são estruturados com base no tradicional esquema 

do “3+1”. 

 

Adentramos o século XXI em uma condição de formação de 
professores nas áreas disciplinares em que, mesmo com as 
orientações mais integradoras quanto à relação “formação 
disciplinar/formação para a docência”, na prática ainda se verifica a 
prevalência do modelo consagrado no início do século XX para essas 
licenciaturas [...] (GATTI, 2010, p. 1357). 
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Embora tenha sempre sido reafirmado o objetivo de romper com aquele 

antigo modelo de formação de professores, permanecem os problemas relacionados 

à má qualidade da formação inicial e outros, como a desarticulação teoria/prática, 

também já abordados. Cabe ressaltar, ainda, a falta de investimentos na formação 

inicial e a desvalorização do professor, fatores que acarretam desestímulo por parte 

dos jovens, em relação à escolha da profissão docente, considerada pouco atraente 

pelas más condições de trabalho, falta de plano de carreira e baixos salários, 

aspectos já percebidos no contexto da escola e da sala de aula, como retrata Gatti 

(2010).   

Como o professor está no centro do trabalho educacional e é visto como 

figura responsável pelo sucesso ou fracasso escolar, como aponta Gatti (2010), há 

que se discutir quais os mecanismos e reformas necessárias para melhorar e 

adequar a formação docente aos desafios educacionais e às demandas da escola 

atual.  

Gatti, Barreto e André (2011) destacam que diante dos problemas dos cursos 

de licenciatura, que se refletem, na escola, nos baixos Índices de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), os professores acabam sendo responsabilizados por 

estes problemas e, por esses motivos, tornou-se urgente a implementação de 

programas em âmbito federal, estadual e municipal, para propor mecanismos de 

melhoria dos cursos de formação de professores, a fim de minimizar os efeitos de 

uma estrutura curricular ineficiente, fragmentada e desarticulada com as práticas e, 

ao mesmo tempo, incentivar o ingresso e a permanência na carreira do magistério.  

Mais recentemente alguns programas foram implementados para melhorar a 

formação de um modo geral e, também, para intervir nos cursos de licenciatura, 

buscando-se uma aproximação mais efetiva com a realidade escolar, com ênfase 
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em parcerias entre a universidade e a escola pública, buscando minimizar, desse 

modo, os problemas enfrentados pelos professores iniciantes devido à ineficiência 

de sua preparação.  

Dentre os programas recentes voltados para a melhoria dos cursos de 

licenciatura em âmbito nacional, destaca-se o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), objeto desta pesquisa, que tem como objetivo analisar 

as possibilidades de melhoria do processo de formação inicial docente para atuação 

na Educação Básica, através da parceria Universidade e escola pública, com foco 

mais específico no PIBID Matemática da Universidade Federal Fluminense (UFF).   

O PIBID foi lançado em 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tem como atribuição legal induzir e fomentar a 

formação inicial e continuada de profissionais do magistério, Lei nº 11.502/2007 

(BRASIL, 2007a), prevista nas diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, Decreto nº 6.094/2007 (BRASIL, 2007b) e pelos princípios 

estabelecidos na Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, Decreto 6.755/2009 (BRASIL, 2009a) e Lei n° 11.947/2009 

(BRASIL, 2009b). 

Inicialmente o programa foi instituído para atender áreas disciplinares como 

Física, Química, Biologia e Matemática para o Ensino Médio, tendo em vista a 

significativa carência de professores para lecionarem estas disciplinas e a urgência 

em proporcionar uma melhor preparação dos alunos concluintes da Educação 

Básica para o ingresso no Ensino Superior. 

Com a expansão da política pública para a valorização do magistério, o 

programa passou a contemplar, a partir de 2009, diversas áreas do conhecimento e 

está presente em várias universidades públicas e privadas de todo o país, com 
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projetos voltados para a qualidade das ações acadêmicas da formação inicial de 

professores nas universidades, fomentando o processo de construção de novas 

metodologias, para o ensino e aprendizagem, por meio da elaboração e execução 

de projetos de ensino e participação ativa das atividades na escola, visando uma 

nova práxis pedagógica do futuro professor e aproximação com o futuro local de 

trabalho (CAPES, 2013). 

O programa obteve expansão nos últimos anos e favorece uma ação 

conjunta, que envolve licenciandos, professores das licenciaturas, que são os 

coordenadores de área dos subprojetos, e professores das escolas públicas 

parceiras, que atuam como supervisores das atividades desenvolvidas com os 

licenciandos bolsistas em sala de aula.  

A equipe envolvida nos subprojetos do PIBID, de diversas áreas, participa 

ativamente de planejamento e pesquisa dos conteúdos e metodologias, adequados 

a cada série, com elaboração de planos de aula, que favorecem a inserção de 

materiais concretos, atividades lúdicas e atividades extraclasse, como palestras, 

encontros pedagógicos, seminários e congressos.  

Tendo em vista a importância desse programa e sua proposta de contribuição 

para superar a dissociação entre teoria e prática, por meio do estreitamento da 

parceria universidade-escola, esta pesquisa consiste em uma análise das 

contribuições do PIBID/Matemática da UFF, para a formação de professores de 

Matemática, considerando a aprendizagem mútua, favorecida por esta parceria, em 

que há participação efetiva de licenciandos bolsistas, professores em exercício da 

escola pública parceira e docentes da Universidade, envolvidos no subprojeto. 

A revisão de literatura sobre o PIBID possibilitou confirmar a relevância desse 

programa e, ao mesmo tempo, reforçar a necessidade de aprofundar o 
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conhecimento desse esforço de formação por meio da análise de uma experiência 

específica, a ser apresentada nos capítulos seguintes.  

Dentre as pesquisas sobre o PIBID analisadas, destacam-se as de autores 

como Tinti (2012), Porto (2012), Ribeiro (2013), Gallego (2012), Paredes (2012) e 

Dantas (2013), que abordaram diferentes aspectos do Programa em diferentes 

instituições. Tinti (2012) tratou dos conhecimentos evidenciados por alunos dos 

cursos de licenciatura em Matemática e Física, participantes do PIBID-PUC/SP. O 

autor apresentou percepções dos futuros professores acerca da falta de 

envolvimento de alguns professores das escolas envolvidas e do corpo docente dos 

cursos de Licenciaturas em Física e em Matemática. Ressaltou, entretanto, como 

positiva a percepção dos licenciandos bolsistas acerca do trabalho desenvolvido 

pela coordenadora, como uma gestora ativa e comprometida com as atividades 

propostas e o acompanhamento contínuo dos supervisores na execução das tarefas 

na escola. 

Tinti (2012) apresentou questionamentos sobre a efetividade do trabalho 

colaborativo entre governo-universidade-escola, no que se refere às ações de 

melhoria do ensino básico, dos cursos de licenciatura e a possibilidade de ampliação 

de bolsas, para atender a proposta do PIBID, nos documentos legais. Também 

questiona as ações formativas desenvolvidas pelos professores supervisores da 

escola para que estes cumpram com o papel de co-formadores dos bolsistas, 

propondo novos estudos sobre o programa, envolvendo essa questão. Destaca, por 

fim, a necessidade de uma reflexão sobre a interdisciplinaridade, a partir da 

observação de como as atividades têm sido concretizadas na prática, considerando 

que muitos projetos propostos no PIBID apresentam a ideia de trabalho 

interdisciplinar. 
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Porto (2012), em sua pesquisa sobre o “Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência: ensinar e aprender Matemática”, afirma que ainda é preciso 

maior apropriação conceitual dos conteúdos matemáticos, por parte dos 

licenciandos, para que estes possam fundamentar suas práticas tanto em 

experiência empírica como, também, em bases científicas. Ressaltou a necessidade 

de uma discussão acerca do equívoco, presente na fala dos licenciandos, de que a 

simples prática do professor é garantia de aprendizagem, pois a forma como este 

conduz o processo e aquisição de conhecimentos também é relevante, 

considerando a capacidade cognitiva e o desejo de aprender dos estudantes. 

Ribeiro (2013) analisou as contribuições do PIBID – Matemática a partir da 

percepção dos licenciandos e constatou que há necessidade de avaliação da 

eficiência do programa, tendo em vista os recursos disponíveis e os resultados 

obtidos, e propõe comissões avaliadoras dentro e fora da universidade, como uma 

alternativa para a elaboração de critérios de acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento desse programa, de modo que as análises e as reflexões sirvam de 

fonte para aumentar a qualidade da formação inicial de professores.  

Outro ponto destacado pela autora refere-se à abrangência do PIBID como 

ação educacional que atinge as três instâncias da Universidade: ensino, pesquisa e 

extensão. O ensino como forma de contribuir com uma formação inicial mais 

qualificada. A extensão, porque visa promover a integração do conhecimento entre a 

universidade e a escola básica e a pesquisa pelas produções acadêmicas 

publicadas como resultado das experiências e aprendizagens adquiridas durante as 

ações do programa.   

Ribeiro (2013) aponta como sugestão para os licenciandos bolsistas, a 

utilização de um diário de campo individual, a fim de registrar as vivências, as 
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experiências e as reflexões sobre as atividades desenvolvidas no ambiente escolar, 

que podem ser utilizadas como questões de pesquisa para produções científicas e a 

troca de experiência entre os futuros professores. 

 Gallego (2012) em sua pesquisa sobre as práticas de ensinar e aprender 

Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, em um grupo do PIBID, sugere 

uma reflexão sobre como têm sido apropriadas as situações vivenciadas pelos 

bolsistas na escola, para contribuir com os estudos teóricos, realizados nas 

disciplinas de metodologia de ensino de Matemática pelos professores formadores. 

Paredes (2012), ao analisar as contribuições do PIBID da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) para a construção de saberes necessários à formação de 

professores de Ciências, identificou as potencialidades dos subprojetos, como a 

visão da escola como espaço de construção de saberes e experiências para a 

formação inicial. Destacou, no entanto, limitações, como as estratégias utilizadas 

pelos subprojetos de Biologia e Química, que reproduziam o modelo de formação 

baseado na racionalidade técnica, sem considerar os saberes experienciais dos 

professores da educação básica, participantes do programa. 

Dantas (2013), por sua vez, analisou as contribuições do PIBID da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para a formação de professores de 

Química e destacou que o PIBID e o Estágio Supervisionado se complementam com 

contribuições mútuas e que não deve haver substituição de um por outro. Ressaltou 

também que o aluno bolsista do PIBID não tem a função profissional da regência 

como o estagiário, pois o bolsista não assume a sala de aula como o profissional 

docente responsável pelas ações que ocorrem naquele ambiente e, sim, como um 

licenciando em processo de iniciação à docência, supervisionado pelo professor 

supervisor e coordenador de área do programa. Embora seja destacada a diferença 
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entre a postura do bolsista e do estagiário como regente em sala de aula, foi 

percebida, durante a trajetória desta pesquisa, uma preparação pedagógica 

apropriada dos licenciandos bolsistas do PIBID para a interação com os alunos 

durante as aulas.  

Segundo os autores pesquisados, o PIBID permite troca de experiências 

significativas para a formação e preparo docente e contribui para a superação de 

preconceitos sobre o sistema público de ensino, cuja escola é vista como um lócus 

da aprendizagem da docência.  

Constatou-se, também, nas pesquisas analisadas, que o processo de 

conhecimento da realidade escolar foi fundamental para a confirmação da escolha 

profissional e que PIBID é um potencializador de desenvolvimento do processo de 

construção do conhecimento dos alunos bolsistas, em sua formação inicial, tendo 

uma visão da escola como campo de investigação para o desenvolvimento da 

pesquisa científica, com a apropriação dos conceitos sobre Educação Matemática, 

para o processo formativo dos licenciandos participantes do projeto.  

Outros aspectos constatados pelas diversas pesquisas foi o planejamento das 

atividades, que possibilitou o aprofundamento em pesquisas científicas em 

Educação Matemática e articulação com as disciplinas pedagógicas e, também, a 

atuação dos bolsistas do PIBID, no geral, que facilitou a aproximação entre a teoria 

vivenciada na licenciatura e a prática vivenciada no contexto escolar. Tal experiência 

distingue esse programa do tradicional Estágio Supervisionado, pelo fato de haver 

mais atividades desenvolvidas com os subprojetos, acompanhamento das turmas ao 

longo do ano letivo e contribuições para a adequação das práticas à realidade da 

escola. 
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O que se pode constatar, a partir da leitura desse conjunto de investigações, 

é que as análises focalizaram mais especificamente as contribuições do projeto para 

os bolsistas da licenciatura, sem uma análise mais abrangente dos resultados da 

parceria universidade e escola, das práticas dos professores em exercício nas 

escolas públicas e dos professores da licenciatura participantes do programa, o que 

é apresentado neste trabalho.  

A lacuna apontada na literatura contribuiu, assim, para a definição do objetivo 

central desta pesquisa, que consistiu em analisar o trabalho desenvolvido pela 

equipe do subprojeto PIBID/Matemática da UFF, a fim de verificar as contribuições 

resultantes da parceria universidade e escola pública para a formação dos 

licenciandos, para a adequação das práticas dos professores em exercício e 

atuação dos professores do Ensino Superior, participantes do programa. 

Para orientar o foco de investigação, tendo em vista o objetivo mencionado, 

seguem algumas questões que norteiam a proposta deste trabalho: 

1) Quais as contribuições do PIBID/Matemática da UFF para a prática 

de ensino, segundo os licenciandos bolsistas?; 

2) O que mudou em suas práticas pedagógicas, segundo os 

professores das escolas públicas participantes do programa, em 

decorrência das atividades desenvolvidas com os bolsistas?; e  

3) Considerando a parceria universidade e escola pública, que 

inovações estão sendo incorporadas à disciplina Prática de Ensino, 

na opinião dos docentes da UFF, que são coordenadores de área 

do projeto? 

A abordagem adotada foi a qualitativa. Foi analisado o PIBID/Matemática da 

UFF, localizada no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, em parceria com 



27 

 

o Colégio Estadual Manuel de Abreu, localizado no mesmo município. A escolha 

pela instituição de Ensino Superior deve-se ao fato de haver ampliação do número 

de bolsas e divulgação pela própria Universidade acerca dos resultados satisfatórios 

com a realização dos projetos na área de ciências exatas, além de ser a instituição 

onde trabalha a pesquisadora. 

Foram utilizados nesta pesquisa os seguintes instrumentos de coleta de 

dados: análise documental, observação direta, entrevista semiestruturada e 

questionários. 

Para acompanhar o planejamento e elaboração de materiais utilizados nas 

atividades desenvolvidas em sala de aula, foi realizada observação direta de 

reuniões entre o coordenador de área, supervisores, licenciandos bolsistas e alunos 

da escola, na Universidade. Posteriormente, foi realizada visita na escola para 

conhecimento e acompanhamento das atividades desenvolvidas, da dinâmica da 

equipe envolvida e das turmas.  

A observação direta teve como objetivo verificar as ações dos licenciandos na 

aplicação dos recursos metodológicos, nas aulas e os efeitos nas práticas dos 

professores das escolas, considerando a relação destes com os bolsistas e o 

desempenho de ambos para adequação das práticas às necessidades dos alunos. 

A observação direta foi realizada em duas turmas do 9º ano do Ensino 

Fundamental e em quatro turmas do 3º ano do Ensino Médio, sendo que neste 

último segmento de ensino, há uma busca por parte da maioria dos alunos pela 

preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de outros 

vestibulares, sendo um momento propício para que os licenciandos bolsistas criem 

oportunidades de revisar conteúdos matemáticos que foram abordados nas aulas 
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dos professores regentes, a fim de sanar dúvidas dos alunos, a partir de métodos 

variados e pouco utilizados em sala. 

A análise documental refere-se às publicações sobre o PIBID, dissertações, 

artigos, site do programa, editais, documentos oficiais de regulamentação do 

programa, relatórios dos bolsistas, planos de aula, projeto Institucional do PIBID UFF 

e subprojeto Matemática. A análise documental tem como finalidade obter dados 

consistentes sobre a proposta do programa em âmbito nacional e auxiliar na análise 

do processo de atuação de toda a equipe envolvida, buscando a verificação da 

coerência entre os resultados obtidos com os objetivos propostos. 

Foi realizada entrevista semiestruturada, gravada em áudio, com o 

coordenador de área do subprojeto Matemática da UFF, para verificar a contribuição 

do subprojeto para as suas práticas, a partir dos relatos das experiências com os 

bolsistas e professores da escola.  

A aplicação de questionários foi feita com quatorze licenciandos bolsistas, a 

fim de obter informações sobre as contribuições do programa para a sua formação 

inicial e identificar avanços e limitações com relação à parceria universidade e 

escola, proporcionada pelas atividades do subprojeto. 

Foram aplicados questionários a três supervisores do subprojeto, que são os 

professores de Matemática em exercício da escola parceira, em que foi possível 

verificar a relevância do PIBID como um programa inovador de grande motivação 

para toda a escola e que auxilia no conhecimento e aperfeiçoamento das práticas e 

favorece o conhecimento e reflexão sobre a Educação Matemática. 

A dissertação está organizada com a seguinte estrutura: o capítulo um, ora 

abordado, traz a introdução à pesquisa.  
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No capítulo dois é apresentada a trajetória da formação de professores no 

Brasil, com uma análise das regulamentações e dos objetivos relacionados ao 

contexto social de cada período da história, como forma de compreender a origem 

da estrutura dos cursos de formação de professores, principalmente licenciaturas, e 

as influências das políticas públicas na organização e sistema educacional do país, 

para propor ações de incentivo à carreira do magistério e superação das dificuldades 

de adequação da estrutura curricular dos cursos à realidade escolar atual. 

O contexto de formação de professores no Brasil é abordado nesta pesquisa 

de acordo com a perspectiva dos autores Saviani (2009), Gatti e Nunes (2009), 

Brzezinski (2012), Silva (2006), Scheibe e Durli (2011) e outros que apresentam 

discussões sobre a valorização da profissão docente, o processo de formação inicial 

do professor e a dissociação entre teoria e prática, que ainda é recorrente nas 

licenciaturas da atualidade. 

O capítulo três apresenta os objetivos do PIBID, segundo os documentos 

oficiais, e a descrição das atividades do subprojeto Matemática da Universidade 

Federal Fluminense, conforme os documentos analisados.  

No capítulo quatro são abordados conceitos sobre Educação Matemática e 

levantamento bibliográfico sobre Licenciatura em Matemática, conforme a 

fundamentação teórica dos autores Fiorentini e Oliveira (2013), D‟Ambrosio (2012), 

Manrique (2009), Lins (2005), Moreira e David (2005) e outros. 

O capítulo cinco apresenta os resultados da pesquisa realizada na escola. 

Descreve os sujeitos, o espaço de investigação, o processo de coleta dos dados e, 

ainda, a análise dos resultados.  

Por último, no capítulo seis, são apresentadas as considerações finais. 

 

 



30 

 

2  FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

Neste capítulo são apresentados o contexto histórico da formação de 

professores e a regulamentação dos cursos de licenciatura e Pedagogia no Brasil, 

descrito pelos autores Gatti e Barreto (2009), Saviani (2009), Scheibe e Durli (2011), 

Brzezinski (2012), a fim de identificar avanços e desafios na atualidade, as 

fragilidades e diferenças dos cursos de formação inicial de professores, com ênfase 

na estrutura do currículo das licenciaturas e nos fatores relacionados à baixa procura 

por esses cursos. 

Após a promulgação da LDB (BRASIL, 1996), houve um crescimento da 

oferta de cursos de licenciatura em todo país para atender à demanda por uma 

formação adequada aos diversos níveis e áreas de ensino. Como destacam Gatti e 

Barreto (2009), a formação em cursos de licenciatura plena também foi uma 

exigência, pois no período anterior à Lei havia muitos professores com licenciatura 

curta e defasada para a habilitação para o magistério.  

Com a ampliação da oferta de cursos de licenciatura, as universidades 

tiveram mais possibilidade de organização dos cursos de formação de professores, 

conforme seus projetos institucionais e passaram a incorporar ou não a figura dos 

Institutos Superiores de Educação (ISE). 

De acordo com as autoras supracitadas, os ISE representaram um novo 

formato de formação docente, que buscava substituir os cursos fragmentados e 

possibilitar a integração com uma base comum para vários níveis de ensino e 

especialidades, o que contribuiu para a institucionalização da Escola Normal 

Superior, com preocupação com a qualidade do corpo docente, regulamentando, 
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através de resolução, a exigência de docentes em nível de mestrado, doutorado, 

dedicação exclusiva e experiência na Educação Básica para atuação nos cursos de 

formação dos institutos. No entanto, cabe analisar se, com o crescimento da oferta 

de cursos de formação de professores de nível superior, também houve investimento 

efetivamente capaz de oferecer uma formação adequada, com adaptações no 

currículo, a fim de capacitar os licenciandos para uma formação mais próxima do 

universo de atuação dos futuros professores.    

Conforme Gatti e Barreto (2009) destacam, houve uma mudança acelerada 

do lócus de formação docente para o nível superior no Brasil, com o crescimento das 

Instituições de Ensino Superior (IES), porém a multiplicidade de disciplinas e a 

predominância de um currículo de caráter enciclopédico, de forte cunho teórico e 

distanciado da discussão de questões que envolvem a educação básica, quanto a 

sua estrutura e funcionamento, não têm correspondido às necessidades de 

formação pedagógica para a carreira do magistério. 

  

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DOS CURSOS 

DE PEDAGOGIA E LICENCIATURAS NO BRASIL 

 

 

Como retrata Saviani (2009), no Brasil, a preocupação com o preparo de 

professores surge após a Independência, no intuito de organizar a instrução popular. 

O cenário da educação brasileira, a partir deste acontecimento, está articulado com 

as transformações nos últimos dois séculos, em que se pode destacar diferentes 

períodos na história da formação de professores no Brasil, cujo primeiro período, 



32 

 

denominado pelo autor, corresponde aos “Ensaios Intermitentes” de formação de 

professores (1827-1890), em que teve início o dispositivo da Lei das Escolas de 

Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 1827.  

A Lei das Escolas de Primeiras Letras determinava que o ensino, nessas 

escolas, deveria ser desenvolvido pelo método mútuo e que os professores 

deveriam ser treinados para o preparo didático, às próprias custas, nas capitais das 

províncias. Havia, nesse período, os colégios jesuítas, as aulas régias que foram 

implantadas pelas reformas pombalinas e os cursos superiores, criados por D. João 

VI, com a vinda da família real, em 1808. 

Segundo Saviani (2009), com a promulgação do Ato Adicional de 1834, a 

instrução primária ficou sob responsabilidade das províncias. Nesta época são 

implantadas as Escolas Normais, a fim de seguir o modelo francês. Em 1835, foi 

criada em Niterói, na província do Rio de Janeiro, a primeira Escola Normal do país. 

Ainda no Século XIX outras províncias seguiram o modelo de Escolas Normais, 

porém todas foram continuamente fechadas e reabertas periodicamente e 

preparavam os professores para as escolas primárias, sendo dotadas de uma 

formação específica de cunho pedagógico-didático, que no início o currículo pouco 

se diferenciava do que era oferecido nessas escolas primárias.  

Embora as Escolas Normais teoricamente enfatizassem o preparo 

pedagógico-didático, predominava o domínio dos conhecimentos a serem 

transmitidos nas escolas de primeiras letras e ao professor cabia o domínio e 

competência dos conteúdos específicos, desconsiderando na prática a preparação 

pedagógica para o ensino (SAVIANI, 2009). 

As Escolas Normais eram de baixa qualidade, dispendiosas e ineficientes e 

formavam pequena quantidade de alunos, o que mostra sua insignificância na 
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popularização do ensino, como apresenta Saviani (2009), ao destacar a opinião de 

Couto Ferraz, que à época era o presidente da Província do Rio de Janeiro.  

Em 1849, a Escola Normal de Niterói foi fechada e substituída por professores 

adjuntos, procedimento que foi regulamentado em 1854, por Couto Ferraz, durante 

seu exercício como ministro do Império. 

Os professores adjuntos eram ajudantes do regente de classe, que através do 

aperfeiçoamento nas matérias e práticas de ensino eram preparados para serem os 

novos professores regentes. Entretanto, esse método de preparação não teve êxito 

e os cursos normais continuaram a ser instalados e a Escola Normal de Niterói foi 

reaberta em 1859 (SAVIANI, 2009).  

O segundo período da história da formação de professores no Brasil foi 

classificado por Saviani (2009) como “Estabelecimento e expansão do padrão das 

Escolas Normais” (1890-1932), que teve como destaque inicial a reforma paulista da 

Escola Normal, tendo como anexo a escola-modelo.  

As Escolas Normais, consolidadas e expandidas de 1890 a 1932 possuíam 

padrão de organização e funcionamento que foi estabelecido com a reforma da 

instrução pública do estado de São Paulo, que entrou em vigor em 1890. Essa 

reforma enfatizava a importância da preparação pedagógica moderna, adequada às 

necessidades atuais, com difusão do conhecimento científico, preocupação com a 

qualidade e eficácia do ensino (SAVIANI, 2009).  

A partir da reforma da instrução pública, houve reformulação do plano de 

estudos, expansão dos conteúdos curriculares e métodos de ensino, com base nos 

exercícios práticos de ensino, consolidando, dessa forma a escola-modelo, anexa à 

Escola Normal, que se firmou e serviu de modelo para todo o país (SAVIANI, 2009). 
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O terceiro período foi denominado por Saviani (2009) de “Organização dos 

Institutos de Educação” (1932-1939), em que foram realizadas as reformas de Anísio 

Teixeira, no Rio de Janeiro, em 1932, e de Fernando de Azevedo, em São Paulo, 

em 1933. Os Institutos foram concebidos como espaço de ensino e pesquisa, sob o 

ideário da Escola Nova.  

Como retrata Saviani (2009), foi instituída a reforma do ensino pelo Decreto nº 

3.810, de 19 de março de 1932, com a transformação da Escola Normal em Escola 

de Professores, pois Anísio Teixeira havia proposto a erradicação do ensino de 

cultura geral e profissional, previstos no currículo das Escolas Normais para 

efetivação simultânea, mas que, na prática, não se concretizavam. 

Anísio Teixeira transformou a Escola Normal em Escola de Professores, com 

a inclusão no currículo, já no primeiro ano, de mais disciplinas preparatórias para a 

habilitação e qualificação para o magistério e com a disponibilização de espaços e 

estrutura adequada para as experiências da prática docente (SAVIANI, 2009).  

Os Institutos de Educação foram implantados de modo a concretizar, nos 

currículos, as exigências da Pedagogia, que tinha como objetivo se firmar como um 

campo de conhecimento de caráter científico. Com essa reforma, buscou-se a 

consolidação do modelo pedagógico-didático de formação docente para corrigir as 

falhas e distorções das velhas Escolas Normais, que como aponta Saviani (2009), 

ofereciam de forma ineficaz “um curso híbrido”, com um currículo profissional 

insuficiente e um ensino de humanidades e ciências com maior predominância.  

O quarto período classificado por Saviani (2009) corresponde à “Organização 

e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do 

modelo das Escolas Normais” (1939-1971). Nesse período, os Institutos de 
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Educação do Rio de Janeiro e de São Paulo foram elevados ao nível universitário e 

se tornaram referência para os estudos superiores de educação. 

O Instituto de Educação paulista foi incorporado à Universidade de São Paulo, 

fundada em 1934, e o do Rio de Janeiro foi incorporado à Universidade do Distrito 

Federal, criada em 1935, mas que a partir do Decreto-Lei n. 1.190, de 4 de abril de 

1939, foi organizada de forma definitiva a Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil.  

A Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil tornou-se 

referência para as demais escolas de nível superior, com uma estrutura curricular 

composta de três anos dedicados ao estudo de disciplinas específicas da área de 

atuação e um ano destinado à formação didática, o já mencionado esquema “3+1”, 

que era o modelo das Escolas Normais. (SAVIANI, 2009). 

Com a aprovação da Lei Orgânica do Ensino Normal, como apresenta Saviani 

(2009), o Curso Normal foi dividido em ciclos, a fim de formar regentes do ensino 

primário, nos quatro primeiros anos, que correspondiam ao ciclo ginasial, com 

predominância de um currículo de cultura geral, e os três últimos anos, 

correspondiam ao ciclo colegial, cujas disciplinas contemplavam os fundamentos da 

educação, destinados a formar professores do ensino primário, em Escolas Normais 

e Institutos de Educação.  

Os cursos de Licenciatura tiveram uma formação centrada no aspecto 

profissional, com disciplinas voltadas para os conteúdos culturais-cognitivos, em 

detrimento dos conteúdos pedagógico-didáticos, constantes no currículo, para 

cumprir uma exigência legal. (SAVIANI, 2009). 

O curso de Pedagogia teve seu currículo marcado pela transmissão de 

conteúdos específicos, organizados com foco nos aspectos culturais-cognitivos, sem 
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preocupação com a adoção de um novo modelo que de fato contribuísse para a 

discussão sobre a qualidade e melhoria da ação docente. (SAVIANI, 2009). 

O quinto período foi denominado pelo autor de “Substituição da Escola 

Normal pela Habilitação Específica de Magistério” (1971-1996) e, por último, o 

período classificado como “Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas 

Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia“ (1996-2006). 

De acordo com Saviani (2009), com a Lei n. 5.692/71 houve substituição da 

Escola Normal pela habilitação específica de Magistério, no nível de 2º grau, com 

duração de três anos, para atuação até a 4ª série do 1º grau e uma complementação 

para atuação até a 6ª série, com duração de quatro anos e carga horária de 2.900 

horas, com prevalência de um currículo mínimo, que compreendia o núcleo comum, 

obrigatório em todo o país, mas que mantinha a mesma precariedade e dispersão 

dos conteúdos das antigas Escolas Normais. 

Para solucionar o problema, o Governo Federal criou, em 1982, os Centros de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), visando a uma preparação 

mais adequada do professor, mas como atingia um quantitativo pequeno e não 

contava com políticas públicas de aproveitamento dos professores formados para as 

escolas públicas, esses centros foram extintos.  

Para a formação de professores de nível superior houve a opção de cursar 

licenciatura curta, com duração de três anos e licenciatura plena, com duração de 

quatro anos. Foi também atribuído ao curso de Pedagogia as habilitações de 

especialistas em Educação, supervisores, orientadores educacionais, gestores e 

inspetores de ensino, além da habilitação para o magistério, que já existia. 

O sexto período da história de formação de professores foi denominado por 

Saviani (2009) como o “Advento dos Institutos Superiores de Educação e das 
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Escolas Normais Superiores” (1996-2006). Este período teve início com a 

promulgação da segunda LDB (BRASIL, 1996), com uma política educacional que 

acabou tornando inferiores os institutos superiores de educação, pois estes 

consistiam em uma formação mais barata, em recursos materiais, e oferta de cursos 

de curta duração, como destaca o autor.  

A trajetória da formação de professores no Brasil, até 2006, revelou que o 

caráter pedagógico-didático como prioridade no preparo docente era um desafio, 

pois as políticas públicas de formação docente foram precárias e não equacionaram 

os problemas existentes, pela ineficácia da formação. 

De acordo com Saviani (2009), foram configurados dois modelos de formação 

de professores: modelos de conteúdos culturais-cognitivos, em que há 

predominância de cultura geral e domínio dos conteúdos específicos da disciplina 

correspondente à habilitação do professor, e o modelo pedagógico-didático, que se 

opõe ao anterior, no intuito de favorecer uma formação eficaz, mas que ainda não se 

concretizou, pois ainda há uma falta de equilíbrio entre esses dois modelos e o fato 

é que em vários cursos o preparo pedagógico acaba vindo depois do conhecimento 

e domínio dos conteúdos específicos das áreas do conhecimento, o que resulta na 

dedicação às disciplinas da educação e do preparo profissional no final do curso, em 

um tempo mínimo e insuficiente, com pouca ênfase. 

Como aponta Saviani (2009), ainda persistem na formação de professores 

dificuldades em ministrar disciplinas de conteúdo específico e de preparação 

pedagógica de forma concomitante. O autor ressalta que há uma indagação de 

como fazer essa articulação adequadamente, já que o dilema em torno da formação 

docente começou a partir da dissociação, realizada pelas instituições de ensino, de 

algo que é indissociável: o conteúdo e a didática. Segundo o autor, ainda há 
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dificuldades nas Universidades e Faculdades de Educação em estruturar o currículo 

de modo a obter, na prática, a desejada formação profissional, desde o início do 

curso, tendo em vista aspectos indissociáveis como a forma e o conteúdo. 

Scheibe e Durli (2011), ao abordarem a trajetória do curso de Pedagogia no 

Brasil, destacam que a Educação Brasileira no período da Segunda República, entre 

os anos de 1920 e 1945, passou por várias mudanças no âmbito educacional, 

decorrentes da conjuntura mundial, como a crise de 1929 e a Revolução de 1930, 

época considerada como referência para a entrada do país no capitalismo, sistema 

que passou a investir no mercado interno e na produção industrial. A partir desse 

período, houve um aumento da demanda por mão-de-obra qualificada, o que supõe 

investimento na educação escolarizada.  

Para Brzezinski (2012) a década de 1930 foi considerada um marco no 

avanço da periodização pedagógica, pois foi criado o Ministério da Educação e 

Saúde Pública, e com a demanda por mão-de-obra qualificada foram sancionados 

decretos que ficaram conhecidos como “Reforma Francisco Campos” para organizar 

o ensino secundário e a consolidação das universidades brasileiras, impulsionadas 

pelo Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. 

De acordo com a autora, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 

1932, foi organizado por um grupo de intelectuais da elite brasileira que reivindicava 

um plano geral de educação organizado pelo Estado e defendia a bandeira de uma 

escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita.  

O movimento reformador foi alvo de crítica forte e continuada da Igreja 

Católica, que naquela conjuntura era forte concorrente do Estado na expectativa de 

educar a população e tinha sob seu controle a propriedade e a orientação de parcela 

expressiva das escolas da rede privada.  
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Como ressalta Brzezinski (2012), os cursos de licenciatura no Brasil surgiram 

a partir das antigas faculdades de filosofia, na década de 1930, para a 

regulamentação do preparo de docentes para a escola secundária. As licenciaturas 

tinham uma base científica, com um ano dedicado às disciplinas de caráter 

pedagógico.  

A estrutura dos cursos de licenciatura, oriundas das antigas faculdades de 

filosofia, foi denominada de modelo “3+1”. Nesse modelo, conforme Brzezinski 

(2012), predomina um currículo baseado no modelo de racionalidade técnica, com 

as disciplinas específicas das áreas do conhecimento ministradas em três anos, com 

acréscimo de mais um ano dedicado à oferta de disciplinas pedagógicas.  

O professor era visto como um técnico, um especialista que aplica com rigor, 

na sua prática cotidiana, as regras que derivam do conhecimento científico e do 

conhecimento pedagógico.   

O modelo “3+1” foi aplicado também ao curso de Pedagogia, regulamentado 

em 1939, destinado a formar bacharéis especialistas em educação e, 

complementarmente, professores para as Escolas Normais em nível médio. Os 

formados neste curso também teriam, por extensão e portaria ministerial, a 

possibilidade de lecionar algumas disciplinas no ensino secundário. 

Como ressalta Brzezinski (2012), na década de 1970 surgiu o Movimento 

Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, que consistiu 

numa reivindicação dos educadores pela identidade profissional e redefinição dos 

cursos de Pedagogia. Foi também um manifesto diante da ameaça de extinção 

desse curso pelas Indicações do Conselho Federal de Educação – CFE 

(1975/1976). 
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Na década de 1980, a abertura do período democrático impulsionou os 

movimentos de luta pela transformação político-social da sociedade brasileira, 

através da deflagração da luta em prol da valorização do magistério, com uma 

proposta de reformulação curricular que atendesse os princípios de uma formação 

de caráter científico, acadêmico, político, técnico e didático-pedagógico. Houve 

adaptação às características regionais e locais, com garantia de liberdade às 

instituições de ensino superior para definição dos currículos de seus cursos e 

garantia de ampliação às demais licenciaturas (BRZEZINSKI, 2012).  

Segundo Brzezinski (2012), o Movimento Nacional contribuiu para pôr fim a 

uma estrutura universitária que separava a formação de professores em institutos 

com conteúdos específicos e a Faculdade de Educação, que se limitava à 

preparação pedagógica, o que provocava uma dissonância acentuada das áreas do 

saber e da preparação profissional docente. 

Scheibe e Durli (2011) destacam que o Movimento Nacional de Reformulação 

dos Cursos, foi caracterizado, nos anos 1980, como um ato de contestação e 

oposição às ações advindas da tecnoburocracia, com uma proposta de organização 

dos cursos de Pedagogia e licenciaturas, com um caráter crítico, em que os 

currículos dos cursos são norteados pelo princípio da base comum nacional, com 

uma base teórica comum e de uma consciência política, impulsionada pela queda do 

regime militar e posterior redemocratização do país. 

A mesma autora afirma que a ideia de base comum nacional foi marcada por 

dois sentidos complementares: um sentido político - caracterizado como instrumento 

de luta pela adequada formação e valorização social do educador, com reivindicação 

de políticas públicas para a profissionalização docente, com a união dos 

profissionais da Educação e luta pela continuidade e reformulação dos cursos de 



41 

 

Pedagogia e Licenciaturas - e um sentido teórico, constituído como princípio 

norteador dos currículos dos cursos de formação dos educadores.  

De acordo com Scheibe e Durli (2011), a base comum nacional teria a função 

de servir de ponto de referência para organização curricular das instituições 

formadoras, contrapondo a imposição de currículos mínimos. Na prática, a inserção 

dessa base comum seria efetivada através de eixos articuladores, que 

possibilitariam uma restruturação da formação orientada pelo campo de 

conhecimento próprio da concepção sócio-histórica da formação, com abrangência 

de três dimensões: dimensão profissional, com identificação da categoria para 

atender às necessidades específicas de cada profissão; dimensão política, 

comprometida com a visão globalizante, voltada para as relações educação-

sociedade, com o educador engajado na superação das desigualdades sociais; e a 

dimensão epistemológica, com caráter científico, a fim de romper com conceitos do 

senso comum. 

As propostas do Movimento Nacional de Reformulação dos Cursos 

representaram a ruptura com a formação tecnicista e inseriram as discussões em 

torno do corpo de conhecimentos necessários para a formação do professor, com 

uma visão sócio-histórica da educação e da valorização social da profissão. 

Silva (2006) ressalta a importância de se conhecer a trajetória de formação 

docente no Brasil, para a compreensão do debate mais específico sobre o tema, que 

trata da identidade do pedagogo no Brasil. Ressalta também que essa identidade se 

fragmentou, pelo fato de conter um currículo disperso e uma formação inadequada 

diante das necessidades reais inerentes às competências da atividade educativa, 

como é retratado a seguir: 
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[...] não se pode formar o educador com partes desconexas de 
conteúdos, principalmente quando essas partes representam 
tendências opostas em educação: uma tendência generalista e uma 
outra tecnicista. Essas tendências [...] a primeira quase que 
exclusivamente na parte comum, considera que ela se caracteriza, 
“grosso modo”, pela desconsideração da educação concreta como 
objeto principal e pela centralização inadequada nos fundamentos 
em si (isto é, na psicologia e não na educação; na filosofia e não na 
educação, e assim por diante). A segunda, por sua vez, é identificada 
com as habilitações, consideradas como especializações 
fragmentadas, obscurecendo seu significado de simples divisão de 
tarefas do todo que é a ação educativa escolar (SILVA, 2006, p. 42).  

 

Como a autora retrata, o curso de Pedagogia, criado em 1939, no Rio de 

Janeiro, apresenta, em sua trajetória histórica, impasses acerca de sua identidade e 

formação proposta, com caráter dualista, e estrutura dividida em bacharelado e 

licenciatura. 

Silva (2006) define quatro períodos que marcaram a trajetória do curso de 

Pedagogia: o período das regulamentações, das indicações, das propostas e dos 

decretos. Em cada um desses períodos o curso apresentou identidades distintas.  

O período das regulamentações, de 1939 a 1972, caracterizou-se pelos 

questionamentos acerca das funções atribuídas ao curso de Pedagogia e das 

estruturas curriculares que foram definidas para o seu funcionamento, por esse 

motivo denominou-se a fase da “identidade questionada”. 

O período das indicações, de 1973 a 1978, denominado de fase da 

“identidade projetada”, foi marcada pelos encaminhamentos feitos pelo conselheiro 

Valnir Chagas, para a reestruturação global dos cursos superiores de formação de 

professores, tendo em vista a necessidade de redefinir as disciplinas e a questão da 

identidade do curso de Pedagogia, que foi projetada a partir da identidade e da visão 

do pedagogo. 

A fase da “identidade em discussão” correspondente ao período das 

propostas, de 1979 a 1998 e teve vários documentos produzidos pelo Movimento de 
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Reformulação dos Cursos, em que foram discutidas as funções do curso de 

Pedagogia e suas propostas, considerando a dificuldade em defini-las, em razão da 

falta de identidade do curso. 

Em 1999 teve início o período dos decretos, definido como a fase da 

“identidade outorgada” e que está presente nos dias atuais, tendo como 

característica predominante os documentos que representam mudança do poder de 

decisão do âmbito do CNE para o da Presidência da República. Esses documentos 

apresentam decisões acerca da formação docente e, como destaca Silva (2006), 

também cumprem a função de prescrever limites para as funções do curso de 

Pedagogia. 

Como observa Saviani (2009), com a promulgação da LDB 9.394/96 (BRASIL, 

1996), são implantados os Institutos Superiores de Educação, as Escolas Normais 

Superiores e institui-se o novo perfil do Curso de Pedagogia, a partir dos educadores 

para a melhoria da qualidade da formação docente, ocorrido no período de 1996 a 

2006. 

 

 

2.2 DESAFIOS ATUAIS DOS CURSOS DE LICENCIATURA  

 

 

No Brasil, país com grandes heterogeneidades regionais e locais, o cenário 

atual da educação se apresenta em transformação, com mudanças na legislação, 

dentre essas a exigência de formação em nível superior para atuação na Educação 

Básica e a ampliação da oferta de cursos de licenciatura para suprir as demandas. 

Diante desse panorama, a necessidade de analisar a qualidade desses cursos, 
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assim como a sua baixa atratividade, tornam-se questões relevantes a serem 

discutidas.  

A LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996) propõe uma formação docente mais 

articulada com a prática, que são reafirmadas pelas resoluções do CNE e pelas 

DCN. Entretanto, os currículos dos cursos de licenciatura ainda carecem de 

estrutura adequada para a formação pedagógica, pois, na prática, os mecanismos 

de oferta de cursos de formação de professores ainda são estruturados sem 

preocupação com a articulação ao contexto da realidade escolar. 

Tendo em vista a proposta dos documentos legais supracitados, autores 

como Gatti e Nunes (2009), Brzezinski (2012) e Scheibe e Bazzo (2013), realizaram 

estudos que apontaram dissonância entre a formação específica e a preparação 

pedagógica no currículo das licenciaturas.   

Com base no relatório apresentado por Gatti e Nunes (2009), acerca do 

currículo dos cursos de licenciaturas em Ciências Biológicas, Letras, Matemática e 

Pedagogia, constatou-se que a maioria dos cursos de licenciatura apresenta um 

currículo ainda bastante defasado para o preparo para o magistério, com predomínio 

da formação disciplinar específica e pouca ênfase nas disciplinas relacionadas à 

preparação pedagógica para atuação na Educação Básica. Além desse problema, 

de caráter mais geral, as autoras elencaram outros problemas encontrados a partir 

das análises das ementas desses cursos.  

Quanto à relação entre formação geral e formação específica, há falta de 

articulação entre as disciplinas de conteúdos da área disciplinar e as de formação 

pedagógica. Até mesmo as disciplinas aplicadas como Didática, Metodologia e 

Práticas de Ensino têm pouco espaço nos currículos e são, na verdade, mais 

teóricas que práticas, o que indica uma frágil preparação para a docência.  
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De acordo com os resultados da análise realizada pelas autoras, as Práticas 

Pedagógicas exigidas pelas Diretrizes Curriculares, apresentaram fragmentação 

quanto ao conteúdo, falta de especificidade dos temas a serem abordados e, às 

vezes, estavam inseridas nos conteúdos de várias disciplinas. Quando apareciam 

separadamente, apresentavam ementas muito vagas. 

Nos currículos das licenciaturas foram verificadas disciplinas como Atividades 

Complementares, Seminários e Atividades Culturais com uma carga horária 

considerável, mas sem especificação alguma quanto aos objetivos ou 

acompanhamento pelos docentes.  

Além da quantidade de disciplinas pedagógicas com ementas bastante vagas 

e pouco específicas quanto a seus nomes, as autoras também constataram 

redundância de conteúdos em diferentes disciplinas e ausência de conteúdos 

relacionados às tecnologias de ensino.  

A frágil preparação para a docência é evidenciada pela fragmentação e 

dispersão dos currículos, a falta de critérios bem definidos quanto à estruturação da 

matriz curricular evidenciada, verificando-se, ainda, presença de conteúdos mais 

adequados para cursos de pós-graduação, enquanto os conteúdos relacionados aos 

conhecimentos dos sistemas educacionais, dedicados aos saberes sobre “Gestão 

Escolar”, “Ofício Docente”, “Currículo”, bem como disciplinas referentes às 

modalidades de ensino Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

apresentavam carga horária inexpressiva na maioria das licenciaturas analisadas. 

(GATTI; NUNES, 2009). 

Na própria graduação, como mencionam Gatti e Nunes (2009), é visível a 

valorização e o reconhecimento das atividades de pesquisa e pós-graduação como 

sendo de grande prestígio diante das atividades voltadas para a formação de 
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professores, colocadas em uma posição secundária, pois a opção pela dedicação ao 

ensino é visto como perda de prestígio acadêmico dentro da própria universidade 

brasileira. 

A ausência de diálogo entre universidade e escola também é mencionada 

pelas autoras no Estágio Supervisionado, etapa vista como mera observação e 

descrição das ações do professor em relatórios, sem um objetivo mais sólido ou uma 

proposta de atividades com os alunos da classe. A disciplina é oferecida apenas 

como cumprimento da grade curricular e não há uma valorização quanto a sua 

proposta, muito menos um planejamento eficiente das ações para contribuir com a 

formação do licenciando. 

O professor da disciplina Prática de Ensino, na maior parte dos cursos 

analisados por Gatti e Nunes (2009), não tem conhecimento e aproximação com a 

escola em que seus alunos atuam no Estágio Supervisionado, que é fundamental 

para a formação dos licenciandos, pois além de contribuir com a escola, visa à 

antecipação das atividades docentes e ao aprimoramento dos saberes inerentes a 

sua formação específica e pedagógica.  

O estágio supervisionado das licenciaturas analisadas pelas autoras não 

apresenta especificação clara sobre sua finalidade; falta orientação de suas etapas 

de realização, sendo pouco valorizado como momento de articulação entre teoria e 

prática e interação com o futuro ambiente de trabalho. 

Gatti e Nunes (2009) ressaltam ainda que é necessário direcionar também as 

discussões para a formação e atuação dos professores, no contexto das políticas 

públicas de valorização do magistério para a análise das ações realizadas no âmbito 

das universidades com relação à reformulação dos currículos e práticas pedagógicas 
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dos cursos de licenciatura, com o objetivo de contribuir para o incentivo à carreira do 

magistério. 

Em trabalho posterior, Gatti (2010), ao abordar as características e problemas 

da formação de professores no Brasil, ressaltou que a fragmentação na estrutura 

curricular dos cursos de licenciatura, com ênfase nos conteúdos específicos de 

áreas que integram a grade curricular da Educação Básica, em detrimento do 

conhecimento pedagógico sobre a realidade escolar, apresenta um eixo formativo 

insuficiente para o preparo para a docência e não favorece o conhecimento prévio 

sobre os problemas que envolvem a complexidade do sistema educacional: 

 

A formação de professores não pode ser pensada a partir das 
ciências e seus diversos campos disciplinares, como adendo destas 
áreas, mas a partir da função social própria à escolarização – ensinar 
às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e 
práticas coerentes com nossa vida civil. (GATTI, 2010, p. 1375).  

 

Tendo em vista as características e os impasses da formação de professores, 

analisadas pela autora, constatou-se que os cursos de licenciatura carecem de uma 

identidade, pois são vistos como uma opção inferior diante do bacharelado. Há uma 

estrutura de formação bastante fragilizada, devido também ao fato dessa formação 

ser vista como vocacional, dependente do improviso, baseado na autoformulação 

dos métodos de ensinar. O bacharelado, por sua vez, é visto no meio acadêmico 

como uma opção de prestígio, que impulsiona a pesquisa e a continuidade de 

estudos do campo específico do saber.    

Segundo Scheibe e Bazzo (2013), a constatação de que as licenciaturas 

ainda carecem de identidade e estrutura curricular articulada com a área de atuação 

ainda persiste nos projetos de cursos elaborados por especialistas, o que se 

contrapõe às determinações legais da Resolução CNE/CP n.1/2002 (CNE, 2002) 
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para os cursos de formação de professores para a Educação Básica, pois 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais com enfoque nas competências 

necessárias para a atuação na Educação Básica e a coerência entre a formação e a 

prática.  

A Resolução CNE/CP n.1/2002 (CNE, 2002) também estabelece que as 

instituições de formação deverão trabalhar em interação sistemática com as escolas 

de Educação Básica, através do desenvolvimento de projetos de forma 

compartilhada. Entretanto, essa interação não é efetivada nos estágios 

supervisionados, conforme ressaltam Scheibe e Bazzo (2013), entre outros pois, na 

maioria dos cursos, o estágio fica restrito às observações, relatórios e algumas aulas 

práticas, sem um planejamento conjunto com a escola para o desenvolvimento de 

atividades. 

Ainda há resistência das áreas específicas em dedicarem maior atenção e 

carga horária às Práticas Pedagógicas como Componentes Curriculares, em 

articulação com as disciplinas da área pedagógica, pelo fato de permanecer uma 

histórica separação entre teoria e prática e o não entendimento do conceito de 

Práticas Pedagógicas como parte dos componentes curriculares.  

Quanto às Práticas de Ensino, Gatti e Nunes (2009), após análise desse 

componente nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Letras, Matemática 

e Pedagogia, verificaram que, embora seja exigido pelas DCN (CNE/CP, 2006), não 

apresenta objetivos claros, aparece de forma muito fragmentada entre várias 

disciplinas, sem um referencial definido. De um modo geral, Gatti e Nunes (2009) 

constataram que as disciplinas relativas aos sistemas educacionais são pouco 

abordadas, verificando-se maior oferta de disciplinas com ênfase em estrutura e 

funcionamento do ensino, em detrimento de outros conteúdos necessários à 
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formação docente, como o conhecimento sobre o sistema de ensino, o currículo, a 

gestão escolar e o ofício docente. 

A ênfase no estudo da teoria em detrimento da prática dificulta a reformulação 

dos cursos de Licenciatura, de acordo com o que foi estabelecido pelas DCN, que 

propõem uma formação voltada para a prática e para o conhecimento e interação 

com o ambiente de atuação. Como destaca Saviani (2009), a teoria e a prática ainda 

são vistas como polos opostos em que há uma exclusão mútua e divisionista, 

quando deveria existir uma unidade compreensiva. 

Assim, a supervalorização dos conhecimentos teóricos e dos conteúdos 

acadêmicos é vista de forma aplicacionista e culmina no estágio supervisionado 

como o momento de operacionalizar, quando na verdade a experiência com a 

prática deveria fazer parte de todo o processo de aprendizagem.  

Os princípios de autonomia e flexibilidade curricular nos cursos de 

Licenciatura ainda estão muito aquém do nível desejado para se obter uma 

formação profissional adequada, pois como destaca Gatti (2010), há uma lacuna nos 

conteúdos dos currículos das licenciaturas que dificulta a integração entre os 

conhecimentos disciplinares, as disciplinas pedagógicas e as atividades didáticas. 

Como consequência da falta de coerência entre as DCN e a estrutura dos 

cursos de licenciatura, diversos estudos indicam a necessidade de investimento na 

formação inicial dos professores e de um sistema nacional de fiscalização dos 

cursos de formação, que cumpra a função de monitorar o cumprimento das 

regulamentações do Conselho Nacional de Educação, sendo necessário o contínuo 

acompanhamento das atividades nos cursos e da estrutura dos currículos das 

instituições formadoras, como meta para equacionar a divisão entre conteúdos 

específicos da área de formação e as disciplinas pedagógicas. 
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Gatti e Nunes (2009) também mostraram que os projetos pedagógicos dos 

cursos que analisaram não estão coerentes com as disciplinas e suas ementas, o 

que configura ineficiência da estrutura curricular. 

O que se pode inferir, com base na análise do currículo das licenciaturas, 

apresentada pelas autoras, é que as características dos cursos sinalizam uma 

preparação precária que será refletida na Educação Básica, indicando o 

distanciamento entre o conteúdo pedagógico-didático da formação e a realidade das 

escolas em que os licenciandos passarão a ensinar. 

Aos licenciandos geralmente são ofertados apenas contatos isolados durante 

pequenos espaços de tempo de atividades de docência, como o estágio 

supervisionado, o que não favorece a vivência da realidade da escola como um 

todo, vivência esta destacada como sendo um momento indispensável e “decisivo 

para esses professores estarem constantemente redimensionando seus saberes de 

base, a fim de poderem ensinar com mais segurança” (CARVALHO, 2005, p. 76). 

 

 

2.3 ATRATIVIDADE DOS CURSOS DE LICENCIATURA 

 

 

Diante do cenário atual de uma estrutura curricular das licenciaturas 

insuficiente diante dos desafios da profissão docente e da necessidade de 

adaptação à LDB (BRASIL,1996), há fortes indicativos de uma crise na profissão. 

Trata-se de uma crise não somente estrutural, mas que diz respeito à atratividade da 

carreira docente, às condições de trabalho e ao salário.  
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O fato de haver crescimento da oferta de vagas em cursos de licenciatura não 

favoreceu a permanência e o estímulo pela carreira do magistério, sendo a sua 

escolha uma alternativa para os indivíduos de baixo nível socioeconômico e de 

origem familiar com baixo índice de escolaridade, como aponta Gatti (2009), em sua 

pesquisa sobre atratividade da carreira docente.  

Gatti (2010) ressalta que, no Brasil, houve uma mudança no perfil dos 

egressos do Ensino Médio que optaram pela profissão docente. Os alunos que estão 

ingressando nos cursos de licenciatura, na maioria, são oriundos de famílias de 

baixa renda, que estudaram em escolas da rede pública e apresentam dificuldades 

com a língua, a escrita e com interpretação de textos. Esses alunos também são 

trabalhadores e precisam ajustar os horários da grade curricular para permanecerem 

no emprego e se manter na universidade. 

Tais alunos têm escolhido a licenciatura pela ideia de que é mais fácil 

ingressar devido à baixa concorrência e pelo baixo custo em relação aos gastos com 

materiais didáticos, se comparados com os outros cursos de maior prestígio, como 

Medicina, Direito e Engenharia, por exemplo.  Muitos desses alunos tiveram a 

licenciatura como segunda opção para a obtenção de um diploma de graduação 

com maior possibilidade de conseguir um emprego rápido no mercado de trabalho, 

seja no sistema público ou privado de ensino.  

O emprego como professor que acontecia via Curso Normal, com ingresso 

rápido no exercício da profissão, geralmente com egressos do curso na faixa etária 

dos 17 ou 18 anos, agora ocorre no Ensino Superior, com idade média de 24 anos 

de idade dos recém-formados que são ingressantes na carreira do magistério. 

Segundo Aranha e Souza (2013), o baixo valor do diploma de professor, 

principalmente na educação básica, tanto em termos de salário quanto de prestígio 
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profissional, tem diminuído a procura pelas licenciaturas e, mesmo os que concluem, 

não pretendem permanecer no magistério, o que causa a carência de professores 

em diversas áreas. 

Como Mindal e Guérios (2013) destacam, muitos egressos de diversas 

licenciaturas, como Química, Matemática, Letras encontram outras possiblidades no 

mercado de trabalho mais atraentes que o magistério ou realizam concursos 

públicos para áreas distintas, a fim de obter estabilidade e seguir outra carreira, o 

que gera falta de professores dessas áreas em muitas escolas. 

Como as autoras apontam, o crescimento da oferta de vagas e o aumento da 

escolarização não contribuíram para atrair os alunos para o magistério, pois sua 

procura se deve à impossibilidade de ingressar em outros cursos de maior 

concorrência e prestígio. Além disso, muitos alunos ingressam na licenciatura com o 

objetivo de migrar para outros cursos dentro da universidade.  

Como ressaltam Gatti e Nunes (2009), a universidade não acompanhou os 

avanços e as necessidades da escola do nosso tempo. Ainda há uma formação 

humanista, voltada para conceitos filosóficos e teorias que não dialogam com a 

escola e os próprios formadores se mantêm distantes da realidade que envolve o 

contexto educacional de hoje, com uma abordagem pedagógica desconectada do 

contexto da sala de aula. 

Com a universalização do ensino fundamental no Brasil, no século XX, a meta 

atual é universalizar a Educação Infantil e o Ensino Médio, conforme a Lei nº 13.005 

(BRASIL, 2014), que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. 

Para atingir essa meta é necessário investir na formação e preparo do professor e 

suprir a carência de docentes, principalmente para o ensino das ciências da 

natureza, que abrange áreas como Química, Física e Biologia, como prevê o PNE. 



53 

 

Essa meta do PNE revela-se um desafio diante do quadro atual com 

considerável preenchimento de vagas nas licenciaturas pelos alunos de 

escolaridade básica precária, pois estes encontram muitas dificuldades na 

graduação, devido ao baixo rendimento no Ensino Médio e à falta de domínio em 

conteúdos pedagógicos e escolares essenciais para a sua formação.  

Como Gatti (2010) constatou em sua pesquisa sobre a atratividade da carreira 

docente, muitos alunos do Ensino Médio não têm a intenção de cursar licenciatura 

porque já têm um conhecimento das dificuldades da profissão e dos baixos salários, 

pelo convívio diário com os professores. 

A autora constatou em sua pesquisa realizada com estudantes do Ensino 

Médio que a maioria dos alunos de escolas privadas não se interessam pela 

licenciatura. Os que têm algum interesse são provenientes das escolas da rede 

pública de ensino, fato que influi no perfil de alunos ingressantes nos cursos de 

licenciatura, devido as suas condições socioeconômicas e provável carência de 

disciplinas no Ensino Médio.  

Assim, a escolha pela docência acaba sendo uma oportunidade de “seguro-

desemprego”, uma alternativa de emprego para os alunos oriundos de escola 

pública que não conseguiram ingressar em outro curso superior. 

Segundo Gatti (2010), na sociedade brasileira, a valorização da carreira 

docente permanece somente no plano discursivo; faltam ações efetivas para torná-la 

prioridade, sendo necessárias políticas públicas e ações diretivas capitaneadas por 

organizações civis e sindicatos, para o enfrentamento desse problema. 

Algumas propostas, segundo a autora, podem contribuir para a valorização 

dos professores da Educação Básica e o aumento da atratividade pela carreira do 

magistério, como a dimensão cultural relacionada à docência, que envolve as 
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representações sociais presentes no imaginário da sociedade brasileira, a 

necessidade de intervenções da mídia e outros movimentos, a fim de resgatar a 

valorização do professor e do ensino público, com uma imagem mais positiva.  

Gatti (2010) sugere o desenvolvimento, dentro das universidades, de ações 

que favoreçam os cursos de Licenciatura e seu fortalecimento, como políticas 

públicas e programas de incentivo ao ingresso e valorização da carreira do 

magistério, propostas de reformulação da estrutura curricular e integração com as 

disciplinas específicas; restruturação para a qualidade da formação inicial, com 

ênfase na valorização do papel do ensino e da Educação Básica para o país. 

A autora propõe a realização de ações e políticas públicas de valorização dos 

anos iniciais da Educação Básica, da Educação Infantil e aponta a necessidade de 

uma definição mais coerente acerca do conhecimento específico da docência, com a 

implementação de políticas que favoreçam maior participação ativa dos professores, 

com mais autonomia na tomada de decisões. 

Aponta a necessidade de desburocratizar a carreira docente e torná-la 

profissionalizante desde o início, para o reconhecimento e valorização do saber 

específico essencial ao desenvolvimento da atividade docente. Gatti (2010) também 

sugere a inclusão de um corpo coletivo para compartilhar as experiências, regular e 

defender o saber necessário ao exercício da função.  

Outros aspectos propostos pela autora são a progressão de carreira para a 

permanência em sala de aula, o investimento em melhorias no ambiente escolar, da 

qualidade das ações educativas e com salários mais justos, tendo em vista que as 

condições adequadas de aprendizagem e a experiência positiva na escola por parte 

do aluno pode ser um estimulador na escolha da carreira do magistério. 
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São apontadas pela autora a necessidade de estruturação da formação de 

professores em um centro, faculdade ou instituto próprio, para equacionar os 

currículos dos cursos, ou seja, integrar as disciplinas pedagógicas e específicas, 

durante todo o curso, dar mais visibilidade social, com a reformulação das 

licenciaturas e definição do perfil profissional de professores da Educação Básica.  

Por fim, Gatti (2010) propõe outras formas de incentivo à carreira docente, 

como a inovação dos conteúdos e estratégias de formação nos cursos de 

Licenciatura, com a implementação de estruturas curriculares que sejam úteis para 

organizar outras ações de ensino, com caráter interdisciplinar e articulado com a 

prática. 

Segundo a autora, deve haver urgência na implementação de parcerias entre 

universidades e escolas, para que as práticas profissionais sejam de fato valorizadas 

na formação. A universidade e a escola podem atuar em regime de colaboração 

mútua e contribuir para a mudança dos perfis dos cursos de licenciatura. 

Nesse sentido, as universidades poderiam adotar medidas de incentivo à 

concessão de bolsas aos licenciandos que obtivessem bons índices de aprovação 

em projetos, como estímulo à permanência do aluno na licenciatura, pois é fato que 

o aluno vem de um segmento social desfavorecido, de escolarização pública e 

precária e constitui um desafio ainda maior para os cursos de formação inicial criar 

mecanismos de manutenção desse aluno no curso.  
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3 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

COMO POLÍTICA PÚBLICA DE INCENTIVO À CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

 

 

Um dos grandes desafios das licenciaturas é a superação do distanciamento 

e da falta de conexão entre o que se ensina na Universidade e o que se vivencia na 

realidade cotidiana, isto é, a falta de articulação entre teorias e práticas acerca dos 

saberes necessários à formação docente. 

Gatti, (2010) ressalta que os currículos dos cursos de licenciatura têm se 

mostrado, em muitos casos, distantes da realidade do trabalho docente realizado em 

sala de aula, em uma constante tentativa de aplicação, na prática, da teoria 

estudada na Universidade. Dessa forma, os licenciandos, em período de estágio 

supervisionado, vão às escolas orientados a observar e testar essas teorias, 

desvalorizando os saberes experienciais dos professores em exercício da escola 

básica.  

Zeichner (2010) aponta que há uma desconexão entre escola básica e 

universidade. O autor destaca que a universidade se configura em uma posição 

superior, cujos pesquisadores acabam por explorar a escola para obter dados, 

sendo esta última submissa em relação à universidade, desvalorizando seus 

próprios saberes, construindo um pensamento comum de que a teoria está para a 

universidade como a prática está para a escola. 

 Tardif (2010) faz uma crítica à universidade pelo não reconhecimento e 

desvalorização dos saberes experienciais dos professores e defende que os 

professores mais experientes poderiam atuar como co-formadores, contribuindo com 

a formação inicial dos futuros professores, no momento do estágio dos licenciandos.  
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Como assinalado anteriormente, a baixa atratividade da carreira docente no 

cenário atual implica uma progressiva queda do quantitativo de candidatos aos 

cursos de licenciatura em todo o país, em decorrência da desvalorização da carreira, 

dos baixos salários e das condições precárias de trabalho. Tais aspectos reforçam a 

importância de estudos que privilegiem políticas que visem a atrair os licenciados 

para a carreira docente, especialmente em componentes disciplinares em que a falta 

de professores é maior, como, por exemplo, Química, Física e Matemática. (GATTI, 

2010). 

A LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), no artigo 62, parágrafo 5º, faz referência a 

programas de incentivo à carreira do magistério, em cursos de licenciatura, ao 

regulamentar a participação da União, do Distrito Federal, estados e municípios em 

políticas públicas de incentivo à formação docente para atuação na Educação 

Básica da rede pública. Foi com essa visão de parceria entre universidade e escola 

que foi instituído, em 2007, o PIBID, uma política pública de valorização e incentivo 

ao ingresso na carreira do magistério da Educação Básica, com propostas que 

visam a aproximação de aprendizagens do conteúdo pedagógico dos cursos de 

licenciatura com os saberes oriundos das práticas, em uma perspectiva de co-

formação entre professores da escola básica e universitários.  

No contexto do PIBID, o acompanhamento dos licenciandos não está 

separado do cotidiano escolar, mas em comunicação entre o coordenador 

institucional do PIBID, o coordenador de área (ambos professores da universidade) e 

professores da escola pública, que são os supervisores.  

O PIBID foi criado pela Lei Federal nº 11.273 (BRASIL, 2006) e instituído pela 

Portaria Normativa n° 38 (BRASIL, 2007c), tendo como objetivo principal a 

concessão de bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos de licenciatura, 
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para os professores das escolas públicas parceiras, que são os supervisores dos 

subprojetos e para os coordenadores de área, que são os professores do Ensino 

Superior, diretamente envolvidos no Programa, em Universidades públicas e 

privadas.   

O Programa é considerado um momento oportuno para os futuros professores 

conhecerem a realidade das escolas públicas brasileiras, participando efetivamente 

das atividades pedagógicas junto aos alunos da Educação Básica e, para a 

Universidade, uma experiência para o diálogo com a escola, de forma mais 

consistente e contextualizada com a realidade atual, em especial atenção às escolas 

públicas de Educação Básica com baixo IDEB. 

O PIBID é gerenciado pela Diretoria de Educação Básica Presencial da 

CAPES que tem como atribuição legal induzir e fomentar a formação inicial e 

continuada de profissionais do magistério, Lei nº 11.502/2007 (BRASIL, 2007a), 

prevista nas diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

Decreto nº 6.094/2007 (BRASIL, 2007b) e pelos princípios estabelecidos na Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, Decreto 

nº 6.755 (BRASIL, 2009a). 

De acordo com parágrafo 1º da Portaria Normativa CAPES nº 122/2009 

(BRASIL, 2009c), são objetivos do Programa:  

 

I.incentivar a formação de professores para a educação básica, 
contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública; 
II.valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela 
carreira docente; 
III.elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições 
públicas de educação superior; 
IV.Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica; 
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V.proporcionar aos futuros professores participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 
e interdisciplinar e que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem, levando em 
consideração o desempenho da escola em avaliações nacionais, 
como Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre outras;  
VI.incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as 
protagonistas nos processos formativos dos estudantes das 
licenciaturas, mobilizando seus professores como co-formadores dos 
futuros professores. 

 

A proposta do programa surge como uma iniciativa de intervenção nas 

licenciaturas, para tentar minimizar os problemas decorrentes de uma estrutura 

curricular fragilizada e pouco atrativa para os ingressantes. Trata-se de uma 

resposta que visa a atender a necessidade de fortalecimento das licenciaturas, 

tendo em vista a evidente crise do magistério pela falta de uma identidade 

profissional docente e formação inicial inadequada de professores para atuação na 

Educação Básica. 

O PIBID, como política pública de incentivo à permanência na carreira do 

magistério, se diferencia do modelo de formação da racionalidade técnica, pois há 

em sua proposta de formação uma busca pela superação do sistema de dicotomias, 

que separa a teoria da prática, assim como a pesquisa de formação e a formação 

específica que são separadas da preparação pedagógica. Nesse sistema, a 

universidade é pensada de forma isolada e não articulada com a escola de 

Educação Básica.  

Com a participação no PIBID, o bolsista tem a oportunidade de contextualizar 

o conhecimento pedagógico pela aprendizagem com a prática, vivenciando os 

desafios a serem superados dentro de cada realidade e em diversos ambientes da 

escola.  

O programa tem como uma de suas prioridades a construção dos saberes 

docentes de seus bolsistas, pois tem proporcionado o conhecimento direto das 
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realidades escolares para que sejam desenvolvidas neste espaço atividades 

diversificadas que favoreçam o conhecimento e apropriação das práticas docentes 

pela antecipação da experiência na escola pública. 

Inicialmente o programa teve como meta a articulação de projetos que 

atendessem as áreas de maior carência de professores, como Física, Química, 

Biologia e Matemática, do Ensino Médio. Os bons resultados dos projetos 

contemplados pelo PIBID e a divulgação, em 2009, do Relatório Preliminar da 

Fundação Carlos Chagas sobre a pouca atratividade na carreira docente. (GATTI, 

2009), contribuíram para a publicação do Decreto n. 6.755 (BRASIL, 2009a), que 

instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica e ampliou o programa a todas as licenciaturas de Universidades 

públicas e privadas e aos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

(IFEPT), que ofertam cursos superiores voltados à carreira do magistério.  

A seleção das IES é de responsabilidade da CAPES, através de submissão e 

avaliação de projetos institucionais, e cada IES é responsável pela seleção dos 

bolsistas que irão participar do programa e desenvolver projetos colaborativos. Desta 

forma, pode-se constatar que há neste processo um compromisso firmado por todos 

os protagonistas envolvidos no projeto, no intuito de contribuir, a partir da 

dialogicidade entre duas instituições, a de ensino superior e ensino básico, para a 

melhoria da qualidade na escola pública, assim como na proposta de adequação 

curricular das licenciaturas, colaborando para a construção de uma nova cultura 

educacional.  

O PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014) tem como uma de suas metas garantir 

política nacional de formação dos profissionais da educação, de modo que todos os 
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professores tenham formação específica em curso de nível superior de licenciatura, 

na área em que atuam.  

A valorização de políticas de formação inicial é uma das propostas para 

atingir a meta 15 do PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014), acerca da valorização do 

magistério, conforme a estratégia 15.3, que ressalta a ampliação de programa 

permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura, com a finalidade de aprimorar a formação docente para atuação no 

magistério da Educação Básica.  

Segundo Noffs (2013), a Universidade e a escola básica desempenham a 

mesma função social: induzir o aluno a compreender a realidade objetiva para 

transformá-la, de forma que ele possa emancipar-se social e politicamente, conforme 

a perspectiva humanista e emancipatória. Diante deste princípio, a parceria entre 

universidade e escola visa superar a dissociação entre teoria e prática, 

tradicionalmente incorporada em nossa cultura pelo ideário positivista que orientou a 

construção dos modelos de formação de professores segundo os moldes da 

racionalidade técnica.   

O PIBID enquadra-se numa proposta extracurricular com carga horária maior 

que a estabelecida pelo CNE para o estágio, pois há o fomento às atividades de 

iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes 

em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública 

brasileira. Os subprojetos são a base norteadora de todo o processo de execução 

das atividades, com aporte teórico adequado à realidade escolar, com planejamento 

e participação ativa em todas as etapas do programa.   

Como destacam Honorio e Cunha (2014), a aproximação menos 

hierarquizada das universidades, em regime de cooperação com as escolas 
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públicas, contribui com a valorização da escola básica como instância de produção 

de saberes e de conhecimentos e dos profissionais que nela trabalham. A 

universidade, nessa parceria, não se limita em transmitir conhecimentos acabados, 

mas se coloca em diálogo com a complexidade do cotidiano escolar. A escola, por 

sua vez, é apoiada nos seus processos de inovação e reflexão curricular, e os 

bolsistas têm, nesse processo, a oportunidade de reconhecer que fundamentação 

teórica e prática pedagógica refletida representam uma unidade indissociável de sua 

formação.   

 Através do programa, busca-se a qualidade das ações acadêmicas voltadas 

à formação inicial de professores nas universidades públicas e privadas, fomentando 

o processo de construção de novas metodologias para o ensino e aprendizagem por 

meio da construção de projetos de ensino, visando a uma nova práxis pedagógica 

do futuro professor. 

Os licenciandos bolsistas, a partir da orientação dos coordenadores de área e 

dos supervisores, têm a oportunidade de exercer atividades pedagógicas em escolas 

públicas de Educação Básica, contribuindo para a integração entre teoria e prática, 

diminuindo as lacunas entre a formação na universidade e a atuação na escola. 

As atividades pedagógicas propostas nos projetos visam a superação de 

desafios como a adequação dos conteúdos e metodologias à realidade da escola, 

de forma a minimizar o “choque com a realidade”, como aponta Tinti (2012), ou seja, 

o impacto com a primeira experiência de muitos professores iniciantes na carreira do 

magistério no contexto de escolas públicas.  

De acordo com a Portaria nº 46 (BRASIL, 2016), os licenciandos bolsistas 

devem dedicar pelo menos 10 horas semanais participando das atividades 

propostas nos projetos contemplados com o programa, elaborar portfólio com o 



63 

 

registro das ações desenvolvidas nas escolas e apresentar os resultados de seu 

trabalho em seminários de iniciação à docência, promovidos pelas instituições de 

nível superior.  

Segundo a Portaria 96/2013 (BRASIL, 2013), as bolsas têm duração de 24 

meses. Com o projeto, há uma expectativa quanto ao interesse pela carreira docente 

ao término do curso, pois o programa foi implantado em âmbito nacional com o 

objetivo de suprir a carência de professores, principalmente na área de ciências 

exatas.  

O PIBID revela-se inovador no sentido de exigir maior engajamento do 

bolsista e participação ativa, ao propor ações como seminários, palestras e 

encontros periódicos no decorrer e ao final do projeto, a fim de propiciar a reflexão 

das atividades desenvolvidas em conjunto com os professores em exercício nas 

escolas da rede pública e também a troca de experiências com os professores das 

universidades.  

Algumas questões acerca do programa ainda merecem ser investigadas para 

avaliar de forma abrangente a funcionalidade do programa, como por exemplo, a 

atuação dos professores no papel de co-formadores dos bolsistas licenciandos. Será 

que, de fato, eles têm assumido essa condição durante a vigência do projeto? Os 

professores do Ensino Superior têm aproveitado os saberes construídos na parceria 

universidade e escola para repensar o currículo da formação inicial dos futuros 

professores?  

As questões colocadas têm como finalidade verificar até que ponto a proposta 

e os objetivos instituídos no programa estão sendo efetivados na prática, de modo a 

criar condições favoráveis à aprendizagem dos alunos das escolas públicas. 
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3.1 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA: O PIBID NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE - UFF 

 

 

De acordo com o Projeto Institucional do PIBID UFF (UFF, 2013), submetido à 

CAPES, em 2013, a Universidade tem participado do programa desde o Edital 

CAPES n.02/2009, desenvolvendo as atividades em cinco campi distintos, 

localizados nos municípios de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Niterói, 

Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda, cujas redes escolares públicas atendem, 

no total, cerca de 220.000 alunos, incluídos nesse quantitativo aproximadamente 

4.000 alunos da Educação Especial.  

Como justificativa para o desenvolvimento os projetos nessas localidades, foi 

verificado que houve baixos índices nos resultados do IDEB do estado do Rio de 

Janeiro, que foi o penúltimo colocado, em 2009, e em 2011 ficou na 15º colocação, 

entre as 27 redes estaduais do país, índice considerado abaixo da média nacional, 

permanecendo ainda em último lugar no Sudeste, no mesmo ano.  

No ano de encerramento do próximo ciclo do PIBID, em 2017, a meta 

projetada é de 5,4 para 5º ano e 4,4 pontos para o 9º ano (UFF, 2013). Com base 

nessa projeção, serão necessárias ações de apoio às escolas e aos professores, 

para superar as dificuldades e alcançar essas metas nos próximos anos.   

Os resultados do ENEM também apontaram a defasagem da educação nas 

escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, pois são da rede pública as 20 

escolas de pior desempenho, sendo que as escolas parceiras do PIBID 

apresentaram diferenças acerca do rendimento dos alunos, pois foi constatado que 

nelas houve maiores taxas de aprovação (UFF, 2013). 
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O baixo rendimento no Ensino Médio deve-se, também, ao crescente número 

de matrículas e insuficiências de professores em diversas áreas para atender a 

demanda. Tendo em vista o atual cenário, é necessária a melhoria da qualidade 

educacional número de professores suficientes para suprir a carência, 

principalmente nas escolas públicas.   

Com a falta de professores e a baixa qualidade do ensino, especificamente no 

estado do Rio de Janeiro, há necessidade de valorizar a profissão docente, de atrair 

os jovens para a carreira do magistério e de proporcionar uma formação adequada 

nas licenciaturas, a fim de que estes se dediquem em sua profissão e possam 

contribuir com um ensino de qualidade.   

Para a superação das dificuldades verificadas no contexto educacional da 

rede pública de Educação Básica do estado do Rio de Janeiro, os bolsistas 

licenciandos da UFF têm como tarefa inicial o conhecimento da realidade das 

escolas públicas do estado, através de entrevistas, questionários, etnografia do 

cotidiano escolar e o conhecimento do projeto político-pedagógico das escolas. 

Os bolsistas licenciandos se inserem no ambiente escolar para caracterizar o 

perfil dos alunos e suas famílias, de acordo com o contexto socioeconômico em que 

vivem, para poder identificar interesses, fragilidades e potencialidades da escola e 

de seu entorno e verificar os espaços e recursos que a escola disponibiliza para o 

ensino de diversos componentes disciplinares (UFF, 2013). 

A parceria entre a universidade e a escola visa a contribuir para um diálogo 

mais próximo, a fim de esclarecer os objetivos dos subprojetos com todos os 

envolvidos: docentes e gestores, bolsistas licenciandos e coordenador de área, 

através da participação em reuniões de planejamento, acompanhamento e avaliação 

das situações de aprendizagem.   
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São realizados estudos em grupo sobre os fundamentos legais e teórico-

metodológicos dos diferentes componentes curriculares da Educação Básica, além 

de estudos sobre teorias da aprendizagem e sobre experiências bem sucedidas, 

para que ao final, os bolsistas possam colaborar com os professores, que são 

supervisores do subprojeto, com pesquisas e desenvolvimento de materiais, 

orientação e auxílio acerca dos procedimentos didáticos que são possíveis de serem 

aplicados no cotidiano das salas de aula ou em atividades complementares.   

As ações dos licenciandos bolsistas são apoiadas nos estudos teóricos, em 

articulação com os saberes resultantes da prática docente, que favorecem a 

constante reflexão sobre eficiência das atividades realizadas em sala de aula e dos 

procedimentos didáticos. 

Os professores coordenadores de área orientam as atividades acadêmicas 

dos bolsistas através da coordenação de pesquisas, articulação com as escolas e do 

acompanhamento das ações pelos encontros semanais, visitas periódicas às 

escolas, desenvolvimento de estratégias para a sistematização e elaboração de 

relatórios das atividades realizadas no programa, promovendo a avaliação do projeto 

por todos os envolvidos.   

Segundo Gatti, Barreto e André (2011), os supervisores são os professores 

das escolas públicas parceiras do projeto, que participam das atividades a serem 

realizadas em sala de aula e nos diversos ambientes de aprendizagem, disponíveis 

na escola. Também têm a tarefa de orientar os licenciandos bolsistas e acompanhá-

los em sua atuação durante todo o processo. Conforme o cumprimento das etapas 

necessárias, os bolsistas desenvolvem as atividades de forma mais autônoma e 

independente, a fim de contribuir com o que foi aprendido durante sua formação e 

ao mesmo tempo atualizar-se em serviço.   
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O PIBID-UFF pode ser descrito como um projeto que articula ensino, 

pesquisa, extensão e inovação, pelas características das atividades desenvolvidas.  

Como projeto de ensino, promove a inserção dos licenciandos bolsistas no cotidiano 

das escolas públicas, a fim de prover meios que possibilitem a consolidação dos 

conhecimentos científicos e pedagógicos adquiridos na Universidade, que podem 

ser articulados em situações concretas da profissão docente.   

A participação do PIBID-UFF como extensão é consolidada em eventos, 

como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada na Universidade, (UFF, 

2013). A pesquisa acadêmica está relacionada ao campo da Didática e reflexão 

sobre os problemas do cotidiano escolar, de forma fundamentada em estudos 

teóricos com a participação de bolsistas licenciandos e de supervisores sob 

orientação do professor coordenador para a elucidação dos problemas e 

identificação da metodologia da pesquisa-ação, necessária à construção de 

conhecimentos profissionais e promoção de mudanças institucionais.  

As atividades são desenvolvidas na escola e em outros espaços não-formais, 

como museus, que incluem visitas técnicas em empresas, centro de ciências, 

centros culturais etc. Os bolsistas também utilizam ferramentas de Tecnologias da 

Informação e Comunicação para o registro e divulgação das atividades, relatórios e 

planos de aula.    

Os bolsistas são selecionados através de editais do PIBID-UFF, conforme as 

normas definidas pela CAPES, sendo exigido aos licenciandos participantes o 

currículo para análise da trajetória acadêmica, sua regularidade no curso e 

aproveitamento em relação às disciplinas, principalmente, as disciplinas de formação 

pedagógica. 
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São realizadas entrevistas, que fazem parte da segunda etapa do processo 

de seleção, que têm como objetivo analisar o envolvimento e afinidade do candidato 

com o curso, o nível de participação nas atividades e projetos de pesquisa da área 

de ensino e disponibilidade de horário para as atividades do programa. 

Na seleção dos supervisores é exigido seu vínculo com a rede pública de 

ensino, um tempo mínimo de exercício no magistério e sua relação com a área do 

subprojeto. São analisados os currículos na etapa das entrevistas, motivos que o 

incentivaram a participar da seleção e disponibilidade de tempo de 12 horas 

semanais.    

O acompanhamento e avaliação dos bolsistas supervisores é feito através de 

ações semanais, nas reuniões de equipes para planejamento, reflexão sobre as 

práticas, estudos teóricos com a participação de toda a equipe e produção de 

relatórios escritos, fotográficos e videográficos, que compõem bancos de dados 

(UFF, 2014). 

Os bolsistas do subprojeto participam de seminários de área, eventos 

acadêmicos regionais, nacionais e internacionais para apresentação das atividades 

desenvolvidas e divulgação dos resultados alcançados. Esses resultados são 

avaliados por comitês científicos específicos e as experiências são registradas em 

relatórios e banco de dados e enviados à CAPES. 
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3.2 O SUBPROJETO PIBID MATEMÁTICA DA UFF 

 

 

Tendo em vista a proposta do programa, foi realizada uma análise das 

contribuições do PIBID/Matemática da UFF para os licenciandos bolsistas, 

considerando a aprendizagem mútua, favorecida pela parceria universidade e escola 

pública, em que há participação efetiva de professores em exercício, professores do 

Ensino Superior e alunos bolsistas da licenciatura. 

Souza et al (2013), ao apresentarem o PIBID Matemática da UFF, relatam 

que o licenciando tem uma carga horária de trabalho dividida entre atividades 

desenvolvidas na universidade e na escola, onde realiza observações de aula, 

auxiliam os alunos em salas de monitoria, participam de reuniões com os 

supervisores e atuam em sala de aula.  

 As atividades de iniciação à docência fortalecem o vínculo do aluno bolsista 

na escola, contribuem para o desempenho docente, com recursos didáticos 

elaborados pelos próprios licenciandos, favorecendo a aprendizagem da Matemática 

de forma lúdica e desafiadora, em conformidade com o planejamento desenvolvido 

nos subprojetos e com a supervisão do coordenador de área, ou seja, o professor da 

universidade envolvido em subprojetos. 

Souza et al (2013), ao apresentarem as contribuições do PIBID para a 

parceria universidade e escola pública, no XI Encontro Nacional de Educação 

Matemática, destacaram que o curso de Matemática da UFF conta com alguns 

locais em que se realizam parcerias acadêmicas dentro da própria universidade. 

Dentre eles, destaca-se a o Laboratório de Ensino de Geometria (LEG) que tem 

fortalecido o projeto.  
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O LEG tem a tradição de desenvolver e aplicar atividades que também 

objetivam capacitar licenciandos, de forma a atender a demanda das novas 

solicitações advindas das orientações curriculares que envolvem novas abordagens 

de teorias geométricas.  

Os licenciandos também têm a oportunidade de criar módulos instrucionais 

compostos de materiais concretos e virtuais e atividades para a escola básica que 

são apresentados, por exemplo, em mostras do Museu Interativo Itinerante de 

Educação Matemática do LEG. Os módulos, neste caso, visam ao ensino da 

geometria elementar e neles se utilizam materiais modeladores de conceitos e 

relações geométricas destinados ao ensino básico.  

Conforme a descrição do Relatório de Atividades do Subprojeto PIBID 

Matemática (UFF, 2015a), as atividades incluem observação de aulas na escola, 

reuniões de articulação da equipe do subprojeto, composta pelos licenciandos 

bolsistas, supervisores e coordenador de área, e tem como objetivos a discussão e 

proposta de ações interdisciplinares, o planejamento e a avaliação das diversas 

atividades desenvolvidas pelas equipes, a seleção e elaboração de materiais 

pedagógicos e a avaliação contínua das ações e planejamento das participações em 

eventos locais ou congressos científicos. O licenciando tem uma carga horária de 

trabalho dividida entre atividades desenvolvidas na universidade e na escola, onde 

realiza inicialmente observações de aula, planeja as atividades para atuação direta 

com os alunos do Ensino Fundamental e Médio. 

 A participação nas reuniões com o coordenador de área e os supervisores do 

subprojeto tem como objetivo definir a metodologia e os recursos materiais a serem 

utilizados para cada conteúdo de Matemática. Os planos de aula são 
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disponibilizados em uma plataforma virtual para facilitar o acesso e organização de 

todo o material produzido. 

Os participantes do programa desenvolvem grupos de estudos e reuniões 

semanais para a discussão de textos sobre Educação e Educação Matemática, além 

de apresentarem seminários internos sobre o papel social do professor de 

Matemática e do ensino da Matemática nas escolas públicas.  

Para otimizar o trabalho, os bolsistas da licenciatura em Matemática da UFF 

construíram um endereço eletrônico para o subprojeto de Matemática, a fim 

disponibilizar as diversas atividades, os produtos do subprojeto e um banco de 

conteúdos digitais ou de softwares livres para o ensino básico de Matemática, com o 

objetivo de facilitar a pesquisa e catalogação.  

Os materiais didáticos são compostos de textos educativos, roteiros ou fichas 

de atividades criadas pelos bolsistas e supervisores, e os registros das experiências, 

em relação aos objetivos, são organizados em portfólios que ficam disponíveis na 

escola. 

A equipe do subprojeto faz a preparação e manutenção de espaços, como 

laboratórios e salas ambientes para o ensino de Matemática, de acordo com as 

atividades a serem desenvolvidas, sendo de responsabilidade dos licenciandos 

bolsistas a construção de portfólios virtuais para acompanhamento e avaliação dos 

trabalhos desenvolvidos e elaboração de oficinas para os alunos e professores de 

Matemática da escola parceira. 

O projeto Matemática em Ação, executado pelos bolsistas da licenciatura, 

estimula o interesse dos estudantes do ensino básico pelo estudo da Matemática, 

através da resolução de questões contextualizadas ou de natureza interdisciplinar, 

em forma de estudo dirigido, elaborado pelos licenciandos bolsistas. A atividade é 
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desenvolvida no contraturno, sob a coordenação imediata do professor supervisor, 

com o uso de apostila produzida pela própria equipe. 

As oficinas de aprendizagem são destinadas aos alunos da escola parceira 

que estão em recuperação e necessitam de um reforço e são realizadas por meio de 

tutoria, pelos licenciandos bolsistas. Por meio dessas oficinas, é possível vivenciar a 

realidade do ensino nas escolas públicas e a identificação das dificuldades de 

aprendizagem e assim propor atividades interdisciplinares. 

Um olhar mais próximo da atual realidade das escolas públicas, 

principalmente aquelas de baixo índice de desenvolvimento e inseridas em 

comunidades carentes pode possibilitar a apropriação de experiências cotidianas 

que, através da associação teoria e prática, possam contribuir para um melhor 

ensino da Matemática. 

Os subprojetos do PIBID incluem observação, reuniões pedagógicas, aulas 

de reforço, atividades extraclasse e aulas práticas, com diferentes metodologias, 

sem descartar o ensino tradicional, porém aplicando outras formas de ensinar o 

mesmo conteúdo que o aluno teve dificuldade de aprender pelo método tradicional.  
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4 DISCUSSÕES SOBRE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA ATUALIDADE 

 

 

Neste capítulo são apresentadas algumas pesquisas e reflexões acerca da 

formação matemática e os avanços e desafios atuais da licenciatura quanto à 

adequação do conteúdo à realidade da matemática escolar, com base nos autores 

Fiorentini e Oliveira (2013), Moreira e David (2005), Lins (2005) e D'Ambrosio (2012) 

sobre Educação Matemática, entre outros.   

Como o PIBID Matemática é o foco da investigação, foi feita uma abordagem 

sobre Educação Matemática, destacando sua origem e pressupostos teóricos para 

adequação às práticas na atualidade e discussões acerca das reformas curriculares 

nos cursos de licenciatura em Matemática.  

Para a compreensão dos problemas referentes ao ensino de Matemática na 

Educação Básica é necessário um olhar sobre o que é ensinado na própria 

licenciatura e a relação entre o conhecimento adquirido na formação e a matemática 

escolar.  

É necessário rever a forma como estão sendo apropriados os conteúdos 

matemáticos da formação inicial do professor para uma reflexão sobre seus 

impactos na escola básica e apontar as dificuldades de aprendizagem de 

Matemática, na tentativa de consolidar uma formação mais voltada para a realidade 

escolar. 

Sobre a formação matemática da realidade das universidades e a análise de 

propostas acerca do ideal de formação na licenciatura em Matemática, destacam-se 

os autores Fiorentini e Oliveira (2013), que discutem o conhecimento matemático 

que o professor precisa ter para lecionar na escola básica e apontam a existência, 

na atualidade, de uma quase tricotomia entre formação matemática, formação 
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didático-pedagógica e prática profissional e o predomínio de uma crítica quanto à 

fragmentação dos currículos das licenciaturas, falta de diálogo e integração entre as 

disciplinas específicas e pedagógicas, isolamento do estágio, distanciamento entre o 

conhecimento e as práticas da formação e os conteúdos e as práticas escolares.  

A contribuição dos autores supracitados acerca da discussão sobre a 

estrutura dos cursos de licenciatura, na atualidade, corrobora a constatação de Gatti 

e Nunes (2009) sobre a fragmentação das ementas dos cursos de licenciatura, 

conforme abordado no capítulo dois, pois, segundo essas autoras, há uma clara 

dificuldade de superar o modelo de formação docente baseado no esquema “3+1”. 

A formação do professor deve estar orientada por princípios e atitudes com 

foco no aluno e nos processos de aprendizagem, para a adequação das 

metodologias e reflexão das práticas que contribuem com a sintonia entre o contexto 

da escola e do público-alvo. 

No caso específico da licenciatura em Matemática, o curso deve ter como 

objetivo formar o profissional de educação matemática, como afirmam Fiorentini e 

Oliveira (2013). Contudo, a prática social do educador matemático é vista sob 

diferentes concepções e interpretações, analisadas conforme as seguintes 

perspectivas: a primeira concebe a formação do educador matemático como 

essencialmente prática, com prioridade no domínio do conhecimento matemático e 

sem a necessidade de um conhecimento teórico acerca da relação entre a 

matemática, o aluno e o professor. Nessa perspectiva prevalece o paradigma do 

exercício, da fixação de fórmulas, com uma abordagem mais algorítmica e sintática 

do que semântica, ou seja, um conhecimento matemático clássico, sem 

preocupação com a problematização e inferências acerca dos conteúdos.   
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A segunda perspectiva consiste no modelo de formação “3+1”, com a mera 

aplicação dos conhecimentos produzidos pela pesquisa acadêmica. Esse modelo de 

formação reforça a dicotomia entre o conhecimento específico e a formação didático-

pedagógica, com uma estrutura de currículo cujas disciplinas estão justapostas, sem 

associação e afinidade entre o conhecimento teórico e a prática própria do trabalho 

docente como preparação para a sala de aula.  

Como já foi apresentado, a realidade dos cursos de licenciatura é influenciada 

pela desvalorização do magistério, inclusive na própria instituição de ensino superior, 

que, em geral, vê o bacharelado e o conhecimento científico como um privilégio, 

comparando-os com a licenciatura, que envolve a pesquisa sobre o ensino e para o 

ensino, com a finalidade de favorecer uma formação didático-pedagógica condizente 

com o contexto da escola básica e com as necessidades atuais. 

A terceira perspectiva consiste na valorização da prática pedagógica da 

matemática, que é vista como prática social, relacionada à função essencial do 

educador, aos saberes necessários à formação docente e às relações entre 

matemática, aluno e professor. Nessa prática formativa, o educador matemático 

possui múltiplas funções, pois pode atuar como professor da escola básica, como 

professor do ensino superior, como formador de professores e como editor de 

manuais didáticos e paradidáticos voltados para a educação básica, entre outras 

funções.  

Em todas as perspectivas supracitadas acerca das práticas sociais do 

educador matemático há uma relação com outros saberes e diferentes áreas e, 

dependendo da prática social, as matemáticas são múltiplas, por isso Fiorentini e 

Oliveira (2013) enfatizam que a matemática é sempre um saber de relação com o 
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mundo e com os sujeitos, em um processo de produção de significados, a partir da 

interação no contexto de aprendizagem. 

 

A matemática em ação do educador matemático está, sempre, 
situada em uma prática social concreta, na qual ganha sentido e 
forma/conteúdo próprios, sendo reconhecida e validada no/pelo 
trabalho. (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p. 922). 

 

Tendo em vista a matemática necessária para a formação do licenciando 

compreendida como um saber de relação, destaca-se o seu diferencial diante da 

matemática do matemático acadêmico, pois além do campo científico, o professor 

precisa conhecer a matemática escolar e as múltiplas matemáticas produzidas em 

diversos contextos do cotidiano para saber utilizar metodologias de forma a explorar 

a produção de significados, favorecer o desenvolvimento intelectual, a partir de 

inferências e de uma situação-problema, para que o conteúdo tenha sentido e 

utilidade para o aluno, de forma que seja possível estabelecer conexão e 

interlocução entre o conhecimento produzido pela matemática escolar e os conceitos 

matemáticos produzidos historicamente pela humanidade. 

 

Quando nos referimos à necessidade de o professor conhecer com 
profundidade as matemáticas, especialmente a escolar, queremos 
dizer que não basta o professor dominar procedimentos matemáticos 
e saber utilizá-los em demonstrações ou na resolução de exercícios 
e problemas. Para a docência em matemática é importante que o 
professor saiba justificar esses procedimentos, conheça outros 
procedimentos histórico-culturalmente produzidos, conheça os 
conceitos e ideias atuais, bem como a evolução histórica dos 
mesmos. (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p. 924-925).  

  

Os autores também enfatizam a importância das demonstrações para o 

conhecimento matemático e para a investigação em matemática a fim de contribuir 
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para o saber como provar a validade de uma conjetura, através de recursos lógico-

matemáticos. 

Como destacam Fiorentini e Oliveira (2013), o conhecimento matemático do 

professor, além de envolver os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

abrange o conhecimento epistemológico, a história da matemática e sua dimensão 

político-pedagógica, como forma de compreensão da realidade, de intervenção 

social e análise crítica do conhecimento.  

A formação inicial do professor de Matemática deve proporcionar o 

conhecimento científico e teórico, porém não deve limitar-se a esse conhecimento 

acadêmico, pois este serve como orientação para o redimensionamento de ações e 

propostas pedagógicas voltadas à aprendizagem da docência e ao ensino da escola 

de educação básica. 

O modelo de formação do professor de matemática como prática social 

envolve intervenção da realidade, através da interação, a fim de contribuir para a 

emancipação dos sujeitos. Implica a desconstrução de uma concepção muito 

comum entre os acadêmicos ao afirmarem que é necessário um conhecimento 

sólido de matemática para a preparação profissional. Como o termo sólido dá ideia 

de rigidez, inflexibilidade, rigor, algo acabado, sem espaço para contradições, sem 

significado para o aluno, está totalmente em desacordo com a matemática real, por 

não propiciar ao aluno situações de interpretação, exploração, investigação, criação 

e inferências sobre o conteúdo. 

Fiorentini e Oliveira (2013) apresentam algumas tentativas históricas para a 

superação do problema da formação matemática do professor, a fim de adequar os 

conteúdos à prática de ensino, com maior aproximação entre universidade e escola 

e de romper com a tradição que separa o conteúdo acadêmico proposto na 
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licenciatura, da matemática ensinada na escola básica. Dentre essas tentativas 

destacam-se publicações como a de Félix Klein (1849-1925), em 1908, denominada 

“Elementary Mathematics from Advanced Standpoint”, que apresenta uma crítica 

acerca dos professores matemáticos da Universidade, que se preocupavam 

exclusivamente com o caráter científico da matemática, sem adaptação dos 

conteúdos à matemática escolar, o que resultava na inadequada preparação 

profissional e na aplicação do método tradicional de ensino de matemática, que 

dificultava a aprendizagem dos alunos. 

Outros autores citados por Fiorentini e Oliveira (2013), como Richard Courant 

(1888-1972)1 e Bento de Jesus Caraça (1901-1948)2, desconstruíram a ideia de 

matemática como ciência cristalizada e livre de contradições, um todo harmonioso, 

sem espaço para dúvidas, presente nos livros didáticos de matemática, ao 

abordarem os conceitos e temas que evidenciam a matemática como “organismo 

vivo”, inacabado, cheio de contradições, dúvidas, que requer reflexão, interpretação 

e que está subordinado às necessidades do homem, à interação entre os sujeitos e 

sua relação com a realidade.   

Constatou-se que após as publicações dos autores supracitados houve pouca 

mudança em relação à formação oferecida nos cursos de licenciatura em 

Matemática, pois o fato de haver inclusão de novas disciplinas no currículo dos 

cursos não significa maior preparo profissional e não garante melhoria do 

desempenho na aprendizagem dos alunos da escola básica, como reforçam 

Fiorentini e Oliveira (2013), a partir dos estudos de Deborah Ball, em que se verifica 

                                                           
1
Publicou o livro “What is Mathematics”, como proposta de popularizar e contextualizar os métodos e 

conceitos fundamentais da matemática e “Differential and Integral Calculus” (1934), que se destacou 

por ter sido um dos livros mais importantes sobre cálculo e análise real do Século XX. 

2
 Publicou o livro Conceitos Fundamentais da Matemática (CARAÇA, 1958) e Lições de Álgebra e 

Análise (CARAÇA, 1957). 
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a necessidade de conhecimento mais profundo sobre a matemática, que não se 

reduz ao simples domínio dos conteúdos e resolução de problemas. 

É preciso entender e fazer o aluno compreender o sentido de cada exercício, 

tendo em vista a identificação do conhecimento de conteúdo necessário para o 

ensino e saber como abordá-lo em diversas situações de aprendizagem, com 

aplicabilidade no cotidiano. 

Fiorentini e Oliveira (2013) sintetizam a proposta dos trabalhos de Deborah 

Ball, destacando três perspectivas acerca do conhecimento necessário para a 

formação matemática na licenciatura: conhecimento sobre a matemática como 

ciência e o estudo das teorias; o conhecimento substantivo, referente aos princípios, 

fundamentos e procedimentos; e o conhecimento atitudinal, que se refere ao 

domínio dos conteúdos, saber como abordá-los e como relacioná-los ao contexto da 

vida real. 

Fiorentini e Oliveira (2013) realizaram um levantamento mais recente sobre 

dissertações e teses acerca da formação matemática na licenciatura e destacaram 

algumas sugestões para a superação dos problemas que distanciam a Universidade 

do ensino da escola básica como, por exemplo, o investimento em uma formação 

matemática mais diversificada dos formadores de professores que atuam na área 

das disciplinas de formação matemática, para que seja inserida uma abordagem 

mais investigativa e exploratória em relação à matemática pura e aplicada, como 

estudos de natureza histórica, filosófica, epistemológica e didático-pedagógica, 

associados aos diversos contextos e práticas sociais. 

Os autores destacam as dificuldades de diálogo entre o conhecimento 

matemático e o pedagógico e reforçam a necessidade da organização de grupos 

colaborativos de formadores de professores, a fim de analisar, estudar e projetar 
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práticas inovadoras para o ensino de disciplinas como Álgebra, Cálculo, Geometria 

etc., com a vinculação entre a formação matemática e a formação pedagógica, 

adequada ao professor da escola básica, com um maior comprometimento com o 

projeto pedagógico da licenciatura em Matemática, a fim de propor soluções para a 

superação das dificuldades do curso, a partir de uma discussão entre grupos 

heterogêneos, formados por educadores matemáticos e os próprios matemáticos. 

Moreira (2004) destaca que a formação de conteúdo parece ser 

compreendida como um bloco de disciplinas independentes e isoladas na grade dos 

cursos de licenciatura que não diferenciam o trabalho realizado em tais disciplinas 

em se tratando de bacharelado e de licenciatura. Para o autor, existe ainda uma 

formalidade excessiva, além de uma supervalorização do conhecimento acadêmico 

na sua forma abstrata, contrastando com os modos em que o conhecimento 

matemático toma no processo de aprendizagem no contexto escolar, formando 

obstáculos para o desempenho do professor na prática pedagógica. 

 

A hiper-valorização da matemática acadêmica no processo de 
formação pode estimular ainda o desenvolvimento de concepções e 
valores que, muitas vezes, dificultam a comunicação do professor 
com os alunos e a própria gestão da matéria em sala de aula. 
(MOREIRA, 2004 p. 178). 

 

O autor reforça a necessidade de envolver os professores da escola básica 

no processo de formação inicial de professores como colaboradores da preparação 

para a docência, atuando em conjunto com formadores de professores e 

licenciandos, o que implica uma mobilização e aprendizagens sobre as práticas e o 

ensino de Matemática, tanto para a universidade quanto para a escola, contribuindo 

para a contextualização e discussão dos problemas relacionados ao ensino de 

Matemática dentro da universidade, com um olhar mais próximo da realidade, tendo 
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em vista a escola como parte fundamental do processo de formação inicial que 

estimula a investigação sobre as práticas e o redimensionamento dos conteúdos das 

disciplinas que compõem o currículo da licenciatura em Matemática.  

Moreira e David (2005) também discutem problemas acerca do ensino de 

Matemática e ressaltam as dificuldades que os professores de todas as áreas 

enfrentam no cotidiano escolar, como a indisciplina dos alunos, remuneração aquém 

do ideal, condições insalubres de trabalho e pouco tempo para preparo das aulas. 

Outro fator apontado é a necessidade de pesquisas sobre a qualidade dos saberes 

matemáticos dos professores que lecionam na educação básica, ainda que, nos 

últimos anos, sejam poucos os debates acerca da formação matemática que esses 

professores recebem nos cursos de licenciatura, como também pesquisas escassas 

sobre tal temática.  

A sugestão dos autores e as contribuições apresentadas acerca da formação 

matemática inicial da licenciatura estão em conformidade com a proposta do PIBID, 

que visa a integração entre o professor formador, o professor da escola básica e o 

licenciando, para favorecer um ambiente de aprendizagem mútua, de colaboração e 

pesquisa, para a superação da dicotomia entre teoria e prática e a valorização da 

escola como espaço indispensável para a preparação profissional e, ao mesmo 

tempo, ser um fio condutor das discussões sobre a problemática da matemática 

escolar na universidade.  

Manrique (2009) propõe uma reflexão sobre saberes que favorecem e 

fortalecem a atividade docente e que a prática funciona como um elemento 

articulador da formação de professores, que permite repensar sobre a problemática 

entre teoria e prática, na busca de alternativas para solucioná-la, no sentido 
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específico de aprender a refletir e posicionar-se no caminho para a compreensão de 

problemas e necessidades, dando sentido às ideias, à teoria e à prática.  

 

Entendemos que os currículos dos cursos de formação de 
professores devem privilegiar os saberes profissionais, não somente 
no aspecto teórico, e submetê-los à realidade, a um contexto teórico-
prático, uma atividade, cujas ações e a reflexão dos saberes podem 
operar simultaneamente. A prática é orientada pela teoria e pela 
consciência de que esta é sua determinante.  (MANRIQUE, 2009, p. 
531). 

 

A autora ressalta que a formação inicial dos professores deve priorizar a 

investigação da realidade, que deve ser orientada por uma prática intencional, com 

constantes reflexões entre os professores formadores e os futuros professores 

acerca das suas ações, o que favorece o questionamento, a avaliação e adequação 

de suas práticas ao longo do curso. 

 

Assim, o curso de Licenciatura necessita, então, de um projeto 
curricular que não se limite a um rol de disciplinas, mas esteja 
fundamentado em diretrizes próprias, caracterizando-se como um 
programa de formação de professores. Buscando atividades 
contextualizadas culturalmente e socialmente, para que o futuro 
professor possa estabelecer relações internas e externas a disciplina 
que leciona, além de considerar estruturas curriculares mais criativas 
que a tradicional organização linear. (MANRIQUE, 2009, p. 521). 

 

Manrique (2009) defende uma formação inicial que favoreça a articulação 

entre teoria e prática, no decorrer do curso, de uma forma contextualizada e que 

beneficie um estudo concomitante e articulado entre as áreas específicas e 

pedagógicas, para que o licenciando adquira o conhecimento dos objetivos e da 

aplicabilidade dos conteúdos, que servirão como um referencial para sua atividade 

profissional e preparo para o ensino na escola básica. 

Manrique (2009) analisou os dados coletados da pesquisa de Gatti e Nunes 

(2009) acerca dos currículos das licenciaturas, com um recorte de discussão em 
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torno dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em Matemática no Brasil, 

com algumas considerações acerca das disciplinas que compõem a matriz curricular 

e suas ementas.  

A análise dos currículos dos cursos de licenciatura em Matemática, realizada 

por Manrique (2009), foi orientada com base em cinco eixos: Análise da suficiência 

da formação básica; Foco dos cursos; Homogeneidades e Heterogeneidades; 

Fragilidades e Formação para a Docência versus Formação Específica.  

Em relação ao eixo “Análise da suficiência da formação básica” foi constatado 

que todos os cursos apresentam disciplinas relacionadas aos conteúdos da 

Educação Básica, como Álgebra, Geometria e Análise.  

No segundo eixo, “Focos dos cursos”, foram identificados três tipos de cursos 

de Licenciatura em Matemática, sendo o primeiro com predominância de disciplinas 

de formação específica em Matemática, semelhante aos cursos de Bacharelado, 

com pouca presença de disciplinas pedagógicas. O segundo tipo de curso de 

Licenciatura em Matemática procura atender as Diretrizes Curriculares para Cursos 

de Matemática, com uma formação pedagógica e poucas disciplinas voltadas para a 

área da Educação Matemática. O terceiro tipo de curso é mais voltado para as 

disciplinas da área específica de Matemática, para atender as Diretrizes 

Curriculares, e disciplinas relacionadas à área de Educação Matemática, como 

Didática da Matemática, Filosofia da Matemática, História da Matemática e Tópicos 

de Educação Matemática, e algumas disciplinas para a área de Educação. 

Manrique (2009) constatou que os currículos dos cursos de licenciatura em 

Matemática têm formado professores com perfis diferentes, pois pelas 

características dos currículos analisados, verifica-se que alguns apresentam uma 

formação matemática profunda e pouca oferta de disciplinas pedagógicas, o que 
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dificulta o preparo para a sala de aula. Em outros cursos, foi constatada uma 

desconexão entre a formação pedagógica e a formação específica em Matemática,  

Os cursos de Licenciatura em Matemática que oferecem uma formação em 

Educação Matemática favorecem uma formação mais contextualizada, 

fundamentada, integradora, interdisciplinar e significativa, que contribui para as 

diversas situações de aprendizagem, experiências para a prática pedagógica e 

preparo profissional.  

Em relação ao eixo das “Homogeneidades e Heterogeneidades” foi verificado 

que todos os cursos ofertam disciplinas que abrangem os conteúdos da Educação 

Básica, com a finalidade de atender a dificuldades identificadas nos alunos 

ingressantes. Os cursos também apresentam em comum disciplinas que estão em 

conformidade com os conteúdos matemáticos relacionados nas Diretrizes 

Curriculares para Cursos de Matemática e atividades cuja temática está em 

consonância com as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores para a 

Educação Básica. 

Quanto ao eixo das “Fragilidades”, como destacaram Gatti e Nunes (2009), foi 

identificado que a Prática e o Estágio são pontos fundamentais na análise da 

formação oferecida pelos cursos de Licenciatura em Matemática, porém as 

instituições não disponibilizaram elementos necessários para uma análise mais 

detalhada do trabalho desenvolvidos nessas atividades. 

No eixo “Formação para a docência versus Formação específica” foi 

analisado que algumas instituições enfrentam dificuldades para definir as matrizes 

curriculares, a fim de atender aos dois focos de formação. Ainda constitui um desafio 

a superação do lugar secundário que a licenciatura ocupa dentro das universidades 
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brasileiras. Dentro desse quadro, a formação de professores é considerada atividade 

de menor categoria e quem a ela se dedica é pouco valorizado. 

  

Decorre daí uma ordem hierárquica na academia universitária, as 
atividades de pesquisa e de pós-graduação possuem 
reconhecimento e ênfase, a dedicação ao ensino e à formação de 
professores supõe perda de prestígio acadêmico. A existência de 
grandes separações dentro da universidade relacionadas à formação 
de professores também é verificada entre a universidade e os 
sistemas de ensino. Os professores formadores muitas vezes não 
possuem uma visão razoável da realidade das escolas e muito 
menos uma vivência nesses contextos escolares. (MANRIQUE, 
2009, p. 530). 

 

O modelo dos cursos de licenciatura e a falta de prestígio em relação ao 

bacharelado dificultam a superação dos problemas relacionados à dissociação teoria 

e prática, visto que o próprio formador muitas vezes não vivenciou o contexto da 

escola básica e tende a planejar as atividades com distanciamento da realidade da 

sala de aula, limitando-se ao conhecimento de teorias e conceitos de forma 

superficial e descontextualizada.  

Lins (2005), por sua vez, explica que, em linhas gerais, o destino do professor 

em formação matemática não é uma parte da realidade acadêmica ao longo do 

curso. O que significa que as disciplinas que formam a grade curricular da grande 

maioria dos cursos de licenciatura se estruturam em uma direção oposta à realidade 

de seu cotidiano profissional. São inexistentes ou escassas as conexões entre as 

disciplinas que são consideradas de conteúdo matemático, que o professor aprende 

na licenciatura, e o que é aplicado na educação básica. O autor sugere um potencial 

curso de licenciatura em educação matemática que atenda às necessidades da 

escola básica. 

 

[...] porque é, então que não dedicamos diretamente uma parte muito 
maior dos cursos de conteúdo matemático, nas licenciaturas, à 
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Matemática escolar? O tempo gasto com "Matemática superior" - 
Análise, Estruturas Algébricas, Álgebra Linear - é grande, e é 
provável que siga em vista das recentes, e conservadoras, diretrizes 
curriculares para as Licenciaturas em Matemática. Mas com que 
justificativas? Não seria melhor, insisto, ensinar bem aos professores 
o que eles têm que ensinar, se acreditamos: (a) isso é o que eles têm 
que fazer e têm que estar atualizados; e (b) eles não aprenderam 
direito na escola? (LINS, 2005, p. 119). 

 

As questões que o autor levanta ainda são carentes de resposta, mesmo que, 

muitas vezes, tão óbvias. Lins (2005), então, exemplifica que os estudantes do curso 

de Medicina se encontram em contato com sua realidade profissional desde o início 

do curso, não apenas no que tange ao contato com seus pacientes, mas também 

com a realidade que futuramente será parte de seu cotidiano.  

O autor acredita ainda que os estágios dos alunos dos cursos de licenciatura 

em Matemática deveriam possibilitar que estes entrassem em contato com a 

realidade do aluno, acompanhando de perto suas dificuldades, ficando ao longo de 

um tempo em busca de entender como ocorre a aprendizagem de conteúdos, quais 

são os principais problemas, angústias e realizações na sala de aula de matemática. 

Para Lins (2005), porém, essa realidade ainda é muito distante dos cursos de 

licenciatura, em que predomina um afastamento entre o que se aprende no curso e 

o que se pratica na sala de aula. Assim, os cursos de licenciatura em Matemática 

possuem, não raramente, uma série de professores lecionando, os quais sequer 

atuam na área em que os alunos pretendem atuar, professores que conhecem de 

maneira superficial as peculiaridades do ambiente escolar, que pouco ou nada 

lecionaram em salas de aula do ensino fundamental ou médio. 

Segundo o autor, seria irônico pensar na existência de um curso cujos 

profissionais imbuídos da responsabilidade de ensinar a profissão sequer 

vivenciaram em suas práticas profissionais aquelas situações que pretendem 

ensinar na formação dos futuros profissionais. Em síntese, os professores dos 
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cursos de licenciatura não possuem – majoritariamente – vivência prática em salas 

de aula da educação básica, portanto, seu conhecimento sobre o tema não é 

empírico, integral e, ainda assim, são esses os responsáveis por formar professores 

que atuarão, justamente, nesses espaços. 

Lins (2005) também acredita que os professores em formação passam por um 

curso com duração de quatro anos – que é o que dura a licenciatura – cujos estudos 

se concentram em cálculo, álgebra, geometria, análise e demais disciplinas e, ao 

longo das aulas, contam com demonstrações de proposições que, por exemplo, não 

podem ser nem mencionadas nas salas de aula no ensino básico. Ou seja, são 

quatro anos aprendendo conteúdos que nunca utilizarão na prática da educação 

básica e, algumas vezes, serão até mesmo tolhidos de falar sobre esses conteúdos 

nesse nível de educação, já que os alunos não os compreenderão. O autor propõe 

uma avaliação das possibilidades de transformação dos cursos de matemática em 

cursos de Educação Matemática. 

De acordo com Lins (2005), constatar a existência dos problemas citados não 

significa que se deve retirar das grades curriculares toda e qualquer disciplina de 

conteúdo matemático. Esse não é o ponto. O principal problema é, em realidade, a 

forma como tais disciplinas são trabalhadas e organizadas. Isso porque inexiste um 

diálogo entre conteúdos que são aprendidos nos cursos de licenciatura e os 

conteúdos que são transmitidos na sala de aula do futuro professor.  

É importante lembrar que nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Matemática (BRASIL, 1998) o estudo de todos os fenômenos associados ao ensino 

e aprendizagem da Matemática considera todas as variáveis envolvidas neste 

processo, isto é, aluno, professor e saber matemático, bem como suas relações. 

Destaca-se, também, que a vivência cotidiana possibilita que alunos passem a 
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desenvolver, por meio da observação, uma infinidade de conhecimentos 

matemáticos, uma vez que os mesmos reconhecem seus problemas por meio da 

experiência, isto é, vivenciando-os, buscando, então, selecionar as informações, 

tomar decisões e, desta maneira, desenvolver uma ampla capacidade para lidar com 

as atividades matemáticas.  

O ensino de matemática deve ser orientado para a compreensão dos 

contextos e situações em que são utilizados os cálculos e como são interpretados os 

dados, os conceitos e o raciocínio lógico, tendo em vista o exercício de dedução e 

indução como forma de desenvolver a capacidade de resolver problemas, formular 

hipóteses, fazer comparações, inferências, a partir de experimentos, abstrações da 

realidade, a fim de compreender a matemática como uma ciência viva, presente e de 

uso contínuo em várias situações cotidianas, por isso é a mãe das ciências. 

A apropriação de outras metodologias e recursos didáticos para o ensino de 

Matemática é um desafio não superado, pois a falta de uma formação de qualidade 

constitui uma das dificuldades do professor para a adequação dos métodos às 

necessidades dos alunos, visto que a licenciatura também foi predominantemente 

conteudista, dissociada da prática e da realidade escolar. 

 A implantação de propostas inovadoras, por sua vez, esbarra na falta de uma 

formação profissional qualificada, na existência de concepções pedagógicas 

inadequadas e, ainda, nas restrições ligadas às condições de trabalho.   
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4.1 O PAPEL DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

 

A Educação Matemática (EM), segundo Fiorentini e Lorenzato (2012), é uma 

área de conhecimento das ciências sociais ou humanas que tem como foco o ensino 

e a aprendizagem da disciplina Matemática, sendo esta área específica uma das 

primeiras disciplinas escolares a propor uma reformulação curricular através da 

deflagração de um movimento internacional que aconteceu na Alemanha, no início 

do Século XX, sob a liderança do matemático Felix Klein.  

O segundo fator determinante para o surgimento da EM se deve à iniciativa 

das universidades europeias, no final do Século XIX, em promover de forma 

institucional a formação de professores, em nível de graduação para o ensino 

secundário, o que contribuiu para o surgimento de especialistas universitários em 

ensino de Matemática. 

O terceiro fator que contribuiu para o surgimento da EM diz respeito aos 

estudos experimentais realizados por psicólogos americanos e europeus, que 

começaram no início do Século XX, para investigar a forma como crianças e 

adolescentes aprendiam Matemática. 

Fiorentini e Lorenzato (2012) ressaltam que o Movimento da Matemática 

Moderna (MMM), ocorrido nos anos de 1950 e de 1960, foi motivado pela Guerra 

Fria entre Rússia e Estados Unidos e pela defasagem entre o progresso científico-

tecnológico e o currículo escolar da época. A partir disso, a Sociedade Norte-

Americana direcionou sua pesquisa no desenvolvimento de um novo currículo 

escolar de Matemática.  
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Segundo Fiorentini e Lorenzato (2012), a EM surgiu no Brasil a partir do 

MMM, mais precisamente no final dos anos 1980, com a criação da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e com o surgimento dos primeiros 

programas de pós-graduação em EM.  

Os objetivos da EM são a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem de matemática, segundo uma visão pragmática e o seu 

desenvolvimento como campo de investigação e de produção de conhecimentos, em 

uma visão de cunho científico.  

Os educadores matemáticos tendem a colocar a matemática a serviço da 

Educação, com prioridade nesta última, mas não há uma dicotomia entre as duas 

áreas. Eles realizam seus estudos com a utilização de métodos interpretativos e 

analíticos das ciências sociais e humanas, com uma perspectiva de desenvolvimento 

de conhecimentos e práticas pedagógicas que contribuam para a formação integral, 

humana e crítica do aluno e do professor. Fiorentini e Lorenzato (2012) apontam 

diferenças de perspectivas entre os matemáticos e os educadores matemáticos:    

 

O matemático, por exemplo tende a conceber matemática como um 
fim em si mesma, e, quando requerido a atuar na formação de 
professores de matemática, tende a promover uma educação para a 
matemática, priorizando os conteúdos formais e uma prática voltada 
à formação de novos pesquisadores em matemática. O educador 
matemático, em contrapartida, tende a conceber a matemática como 
um meio ou instrumento importante à formação intelectual e social de 
crianças, jovens e adultos e também do professor de matemática do 
ensino fundamental e médio e, por isso tenta promover uma 
educação pela matemática. (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 3). 

 

Os matemáticos produzem novos conhecimentos através de processos 

hipotético-dedutivos para o desenvolvimento da matemática pura e aplicada, 

enquanto os educadores matemáticos fazem pesquisas para o aprofundamento do 
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conhecimento e das práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem do aluno, 

nos diversos contextos de aprendizagem. 

A análise de situações de ensino e aprendizagem da Matemática auxilia os 

estudantes nas diferentes relações que se estabelecem entre aluno-professor-saber 

e nas distintas variáveis didáticas presentes nessas situações. Nesse sentido, 

surgem questões a respeito dessas situações: sobre os tipos de relações existentes 

entre a experiência de futuros professores nas escolas e a formação oferecida nos 

cursos de licenciatura.  

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2012), no início do Século XXI, havia no 

Brasil uma comunidade de educadores que contava com uma associação própria, a 

SBEM, com cerca de 12 mil associados.  

  Na definição dos autores, a EM caracteriza-se como: 

 

[...] uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a 
matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos 
à transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber 
matemático escolar. (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 5). 

 

              A Educação Matemática é resultante das múltiplas relações que se 

estabelecem entre o conteúdo específico e o pedagógico, em um contexto de 

dimensões históricas, epistemológicas, psicocognitivas, histórico-culturais e 

sociopolíticas. Sobre a formação de professores para ensinar matemática. 

D‟Ambrosio (2012) argumenta que o foco primordial, nos conteúdos e 

programas, é o aluno e seu processo de aprendizagem, o que contribui para uma 

educação voltada para as necessidades do indivíduo. Nessa direção, o 

conhecimento matemático contribui para a interpretação da realidade, 

diferentemente da visão de conteudista, de mero conhecimento de fórmulas, 

conceitos, desprovidos de sentido, dissociados da prática e da realidade cotidiana: 
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A formação de professores deve ter como objetivo maior a 
mensagem de que o conhecimento é importante, mas deve estar 
subordinado a uma profunda responsabilidade de humanidade, que é 
a verdadeira missão do educador. Todo educador matemático deve 
utilizar aquilo que aprendeu como matemático para realizar a missão 
de educador. Em termos muito claros e diretos: o aluno é mais 
importante que programas e conteúdos. (D‟AMBROSIO, 2012, p. 13).  

 

 A licenciatura em Matemática necessita de um ensino próximo do 

conhecimento ministrado nas escolas, a fim de superar a formação científica e 

acadêmica, atribuída aos cursos de bacharelado. D'Ambrosio (2012) ressalta a 

importância do estudo de história da matemática, para conhecer como as teorias e 

práticas matemáticas foram criadas, a fim de facilitar a compreensão dos conteúdos 

de uma forma fundamentada e contextualizada. Argumenta que, no entanto, nos 

programas das disciplinas das licenciaturas em Matemática, há predominância de 

conteúdos acabados, cristalizados e fora do contexto moderno, o que dificulta a 

motivação dos alunos. 

 

Conhecer historicamente, pontos altos da matemática de ontem 
poderá, na melhor das hipóteses, e de fato faz isso, orientar no 
aprendizado e no desenvolvimento da matemática de hoje. Mas o 
conhecer teorias e práticas que ontem foram criadas e que serviram 
para resolver os problemas de ontem pouco ajuda nos problemas de 
hoje. (D'AMBROSIO, 2012, p. 28). 

 

O autor destaca a dificuldade de motivar os alunos, através de fatos e 

situações do mundo real, uma vez que a matemática foi criada e desenvolvida em 

outra época, para satisfazer às necessidades e solucionar problemas de um 

determinado tempo, que não tem relação com a realidade do mundo moderno: “Do 

ponto de vista de motivação contextualizada, a matemática que se ensina hoje nas 

escolas é morta.” (D'AMBROSIO, 2012, p. 29). Embora tenha havido um avanço na 
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produção da Matemática como Ciência, resultado de uma dinâmica interna da 

Ciência e Tecnologia, não houve interferência na motivação dos alunos, pois estes 

se interessam pelas percepções materiais e intelectuais imediatas. 

O tipo de aluno e o contexto de aprendizagem auxiliam na escolha da 

abordagem a ser adotada, ou seja, a matemática utilitária, aplicada especificamente 

em determinadas tarefas pode ser apropriada em determinadas situações e 

necessidades do aluno, enquanto a abordagem histórica, cultural não motivará o 

aluno com objetivos imediatos. É necessário, no entanto, adequar o tipo de 

abordagem da Matemática às necessidades do aluno, de forma a equilibrar os dois 

enfoques, como estratégia para a aprendizagem de Matemática e contextualização, 

para favorecer a motivação e a compreensão da importância de determinados 

conteúdos. 

 

Para alunos mais interessados em coisas práticas, ofereça temas e 
exercícios de aplicação; para aqueles mais interessados em teorias, 
dê resultados e exercícios abstratos. Em ambos os casos, a história 
da matemática oferece muitos exemplos. (D'AMBROSIO, 2012, p. 
29-30). 

 

D'Ambrosio (2012) aponta como um grande desafio o desenvolvimento de um 

programa dinâmico, com a abordagem científica atual, relacionada aos problemas da 

atualidade, destacando o novo papel do professor diante da pesquisa em EM, que 

necessita de um perfil de gerenciador, de interação com o aluno, para facilitar o 

processo de aprendizagem e investigação, para a produção de conhecimentos e 

para uma postura crítica. 

O perfil de professor, descrito pelo autor é coerente com a proposta de ensino 

de Matemática que prioriza o processo de reflexão e produção do conhecimento, 

resultante das interações entre os sujeitos e sua relação com o meio, uma forma de 
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compreender a realidade, a partir da associação entre os conceitos, fórmulas, suas 

funções e aplicabilidade na vida real.  

D'Ambrosio (2012), ao situar o problema do ensino de Matemática hoje, 

corrobora a análise dos resultados de pesquisas acerca da formação nas 

licenciaturas, que constataram que a defasagem e insuficiência na preparação 

profissional acaba refletindo em sala de aula, ao reproduzir o conhecimento de forma 

mecânica, com uso excessivo de fórmulas e conceitos, sem induzir o aluno a 

compreender o sentido do conteúdo e a lógica das tarefas propostas.  

 

Há inúmeros pontos críticos na atuação do professor, que se 
prendem a deficiências na sua formação. Esses pontos são 
essencialmente concentrados em dois setores: falta de capacitação 
para conhecer o aluno e obsolescência dos conteúdos adquiridos 
nas licenciaturas. (D'AMBROSIO, 2012, p. 76). 

 

D‟Ambrosio (2012) aponta que o trabalho do professor orientado por um 

currículo dinâmico favorece o reconhecimento das classes como heterogêneas, 

cujos alunos apresentam interesses e objetivos variados, com conhecimentos 

prévios e potencial criativo, com motivações variadas. Trata-se de utilizar o currículo 

como uma estratégia para socialização, aproximação da realidade do aluno e troca 

de informações, conhecimentos e habilidades entre aluno e professor, em que este, 

no entanto, tem a função de um associado aos alunos no desenvolvimento das 

tarefas, em um contexto que favorece o crescimento social e intelectual de ambos no 

processo de construção do conhecimento. 

O autor aponta como desafio na educação a interpretação das capacidades e 

a ação cognitiva contrária à forma linear, estável e contínua, comum nas práticas 

educacionais e propõe o reconhecimento do indivíduo como um todo integral e 

integrado, com suas práticas cognitivas vinculadas ao contexto histórico e cultural, o 
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que demanda uma nova postura educacional, com uma mudança de paradigma, que 

tenha como objetivo consolidar um processo de ensino-aprendizagem mais 

significativo, interpretativo e adequado às situações da realidade do aluno.  
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5 AS ATIVIDADES DO SUBPROJETO PIBID MATEMÁTICA DA UFF EM 

PARCERIA COM A ESCOLA PÚBLICA  

 

 

Neste capítulo são apresentados o percurso metodológico, a abordagem da 

pesquisa e a descrição do processo de investigação do PIBID Matemática da UFF, 

realizada com base nos seguintes instrumentos de coleta de dados: análise 

documental do subprojeto, observação direta na escola, participação em reuniões na 

Universidade, entrevista semiestruturada e questionários aplicados aos sujeitos da 

pesquisa.  

A abordagem foi qualitativa, com base na estruturação apresentada por 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000), pois visa a investigação e interpretação de 

dados referentes à atuação de determinados sujeitos em um contexto específico, 

com o objetivo de responder as questões propostas, conforme o objetivo delimitado 

na pesquisa. 

Os instrumentos de coleta de dados citados foram estruturados com o 

objetivo de analisar as atividades desenvolvidas pela equipe do subprojeto 

PIBID/Matemática da UFF e verificar, através dos relatos, as contribuições do 

programa para a aprendizagem e aprimoramento das práticas dos sujeitos 

envolvidos. 

A pesquisa foi realizada com três grupos diferentes de sujeitos, que estão 

envolvidos diretamente no programa: 14 licenciandos bolsistas, três supervisores 

professores da escola parceira e um coordenador de área do subprojeto, constituído 

por um docente da licenciatura em Matemática da UFF.  
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Para analisar as contribuições do PIBID para a formação de professores de 

Matemática, foram levantadas questões referentes às possíveis contribuições do 

programa para os grupos de sujeitos, que são retomadas neste capítulo para 

orientar a exposição da trajetória de investigação e auxiliar a análise dos dados: 

1) Quais as contribuições do PIBID/Matemática da UFF para a prática 

de ensino, segundo os licenciandos bolsistas?; 

2) O que mudou em suas práticas pedagógicas, segundo os 

professores das escolas públicas participantes do programa, em 

decorrência das atividades desenvolvidas com os bolsistas?; e  

3) Considerando a parceria universidade e escola pública, que 

inovações estão sendo incorporadas à disciplina Prática de Ensino, 

na opinião dos docentes da UFF que são coordenadores de área do 

projeto? 

A coleta de dados foi realizada preliminarmente com uma apreciação dos 

materiais disponibilizados sobre o tema, a análise documental da legislação e dos 

documentos oficiais sobre o PIBID, no endereço eletrônico do programa, de 

relatórios do subprojeto Matemática da UFF, de trabalhos apresentados pelos 

licenciandos bolsistas em eventos e demais publicações de domínio público, como 

editais, normas e portarias. 

A análise documental permitiu aprofundar o conhecimento sobre o PIBID e 

compreender sobre seu funcionamento, seus objetivos, o contexto de implantação e, 

especificamente, a analisar o subprojeto Matemática da UFF, através de relatórios 

de atividades desenvolvidas pela equipe, referentes aos anos de 2014 e 2015. 
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O Relatório de Atividades do Subprojeto PIBID Matemática (UFF, 2015a) foi 

disponibilizado por meio eletrônico, pelo coordenador de área, após o primeiro 

contato da pesquisadora com os participantes, na universidade, no ano de 2015.  

No Relatório constam informações detalhadas sobre toda a produção e 

atuação da equipe envolvida, como atividades desenvolvidas durante o ano letivo na 

escola e na universidade; participação em eventos; reuniões de articulação da 

equipe do subprojeto; resultados quantitativos e qualitativos alcançados nas ações; 

indicações de leitura e fichamento de textos sobre Educação e Educação 

Matemática; seminários internos; elaboração e manutenção de ambientes virtuais; 

observação de aulas; aplicação de projetos de ensino na escola parceira; construção 

de um banco de conteúdos digitais ou de softwares livres para o ensino básico de 

matemática; produção de materiais didáticos; portfólio virtual de atividades; oficinas 

para o ensino de matemática; descrição de trabalhos apresentados em eventos e 

encontros sobre o PIBID, materiais de apoio e produções didático-pedagógicas.  

As ações, trabalhos e projetos desenvolvidos pelos participantes do 

programa, que são citados nesse Relatório, referente ao ano de 2015, são 

apresentados e especificados no decorrer deste capítulo, a fim de obter dados 

relevantes que auxiliam a pesquisa acerca das contribuições para a formação 

docente e associá-los aos demais instrumentos de coleta de dados, para verificar os 

impactos nas práticas dos licenciandos bolsistas, supervisores e coordenador de 

área. 

Para o conhecimento e vivência da dinâmica do Subprojeto PIBID Matemática 

da UFF foi necessário realizar observação direta na universidade e na escola pública 

parceira, tendo em vista serem esses dois espaços de aprendizagem da docência o 

grande foco do PIBID. As duas instituições também constituem o lócus de 
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observação desta pesquisa, visto que ambas são indissociáveis para a preparação 

profissional docente, com a necessidade de uma parceria desde o início do curso, 

pois a escola não é somente um laboratório para experiências práticas do futuro 

professor, mas um ambiente em que são realizadas diferentes leituras e projeções 

sobre o que é necessário aperfeiçoar para a ressignificação dos conteúdos e sua 

adequação à realidade escolar atual.  

A observação direta auxilia na compreensão da dinâmica do PIBID e na 

verificação da coerência das ações com a proposta do programa, de modo que seja 

possível fazer comparações dos resultados do subprojeto respondidos nos 

questionários e entrevista com o que foi observado na escola e nas reuniões da 

equipe na UFF. Como aponta Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 164).  

 

[...] as seguintes vantagens costumam ser atribuídas à observação: 
a) independe do nível ou da capacidade verbal dos sujeitos; b) 
permite „checar‟, na prática, a sinceridade de certas respostas que, 
às vezes são dadas só para „causar boa impressão‟; c) permite 
identificar comportamentos não-intencionais ou inconscientes e 
explorar tópicos que os informantes não se sentem à vontade para 
discutir; d) permite o registro do comportamento em seu contexto 
temporal-espacial.  

 

A pesquisa foi realizada em duas etapas: no ano letivo de 2015, foram 

realizadas a análise do Relatório de Atividades do Subprojeto PIBID Matemática 

(UFF, 2015a), dos materiais didáticos produzidos pelos licenciandos bolsistas, dos 

trabalhos apresentados em eventos e seminários internos, observação de reuniões 

na universidade, aplicação dos questionários e entrevista. Como a pesquisa já havia 

sido aprovada pelo Comitê de Ética, foi feito o pedido de autorização na 

SEEDUC/RJ, em julho de 2015, porém a tramitação do processo só pôde ser 

concluída em janeiro de 2016. Por esse motivo não foi possível realizar a 

observação na escola durante o ano letivo de 2015.  
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Antes de iniciar a observação de reuniões com a equipe do Subprojeto PIBID 

Matemática da UFF, foi realizado um encontro com o coordenador de área e a 

pesquisadora na universidade, com a finalidade de apresentar o projeto de pesquisa 

sobre o PIBID Matemática da UFF e coletar informações sobre a equipe envolvida 

no subprojeto e o funcionamento das atividades na escola.  

A observação direta teve início no dia 10 de junho de 2015, com o primeiro 

contato com toda a equipe envolvida no subprojeto. Durante essa etapa surgiu a 

oportunidade de participar de duas reuniões na sala do Programa “Dá Licença”3, 

realizadas no Instituto de Matemática e Estatística da UFF.  

A observação das reuniões na UFF permitiu conhecer a dinâmica do 

subprojeto e verificar as ações desenvolvidas pela equipe, para adequação das 

práticas ao contexto da escola. Estiveram presentes na primeira reunião o 

coordenador de área na condução das ações, dois supervisores das turmas de 3º 

ano do Ensino Médio, uma supervisora das turmas de 9º ano, que são professores 

do Colégio Estadual Manuel de Abreu, nome da escola parceira do subprojeto. 

Estavam presentes 14 licenciandos bolsistas, cinco alunos do 3º ano do Ensino 

Médio e um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental. 

O objetivo da reunião foi a elaboração de história em quadrinhos, com a 

criação de personagens, para ensinar matemática a partir de textos que atraiam a 

atenção dos alunos. A utilização desse recurso na disciplina de Matemática favorece 

a leitura e a interpretação de textos, que preparam os alunos para a compreensão 

de enunciados e resolução de problemas matemáticos, além de atender a proposta 

do programa de fazer um trabalho interdisciplinar. 

                                                           
3
O Programa "Dá Licença" (terminologia simplificada já consagrada) consiste de um espaço físico de 

ação participativa e de projetos articulados integrando Ensino-Pesquisa-Extensão na Universidade, 
que se dediquem à produção e divulgação de conhecimento, promoção de intercâmbios, realização 
de eventos e interação Universidade-Sociedade, no âmbito da Educação Matemática. A origem do 
nome do programa veio de licenciatura (UFF, 2015b).   
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Os bolsistas, com o auxílio dos alunos da escola, criaram os personagens das 

histórias em quadrinhos, com características distintas para cada um, em um trabalho 

que envolveu criatividade e originalidade. Um grupo de bolsistas ficou responsável 

pelos desenhos dos personagens junto com alguns alunos da escola, conforme as 

características sugeridas. 

Foi observado durante a reunião o envolvimento de toda a equipe, incluindo 

também alguns alunos do colégio, que demonstraram interesse em colaborar com a 

criação e característica dos personagens das histórias em quadrinhos, pois trata-se 

de aprendizagem de conteúdos de matemática de uma forma descontraída e com 

caráter interdisciplinar. 

Durante o ano letivo de 2015 e 2016 as atividades do Subprojeto Matemática 

da UFF, com os sujeitos participantes desta pesquisa foram realizadas no Colégio 

Estadual Manuel de Abreu, localizado no município de Niterói, com o 

desenvolvimento de trabalhos voltados para o projeto denominado Matemática em 

Ação, para turmas de 3º ano do Ensino Médio e o projeto Quiz4 Show, voltado para 

as turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. 

As atividades desenvolvidas nas turmas de 3º ano do Ensino Médio, no 

colégio, que fazem parte do Projeto Matemática em Ação, têm como finalidade o 

ensino dos conteúdos de forma contextualizada com situações cotidianas e 

aplicados em forma de estudo dirigido.  

A produção de material didático é feita pela equipe do subprojeto, sob a 

coordenação dos supervisores, que no caso são os professores regentes das 

                                                           
4Quiz é o nome de um jogo de perguntas que tem como objetivo fazer uma avaliação dos 
conhecimentos sobre determinado assunto. Neste tipo de jogo podem participar tanto grupo de 
muitas pessoas, como participantes individuais, que devem acertar a maior quantidade de respostas 
para ganhar. 
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turmas. A seleção das questões é de natureza interdisciplinar, a fim de estimular o 

interesse do aluno pelo estudo de Matemática. 

Nas turmas de 9º ano, em que são realizadas atividades referentes ao Projeto 

Quiz Show, as aulas consistem na resolução de problemas de forma lúdica e 

dinâmica, sob a coordenação da supervisora. A metodologia utilizada visa a atrair a 

atenção dos alunos, sanar as dúvidas e dificuldades e despertar o interesse pela 

Matemática.  

A segunda reunião observada foi realizada no dia 24 de junho de 2015, na 

sala do Programa “Dá Licença”, no Instituto de Matemática e Estatística, na UFF. 

Estiveram presentes o coordenador de área do subprojeto, um supervisor, 14 

bolsistas e um aluno do 9º ano do Colégio Estadual Manuel de Abreu.  

A pauta da reunião foi a divulgação de um comunicado enviado pela 

coordenadora institucional do PIBID, na UFF, sobre o corte da verba do Governo 

Federal, destinada às atividades do programa em todas as instituições 

contempladas, em âmbito nacional. 

O coordenador de área ressaltou a importância do programa para a 

licenciatura e para a escola e distribuiu abaixo-assinados que tiveram como 

finalidade a reivindicação ao governo da manutenção das atividades do subprojeto, 

tendo em vista os resultados alcançados com a parceria universidade e escola.  

De acordo com relato do coordenador de área, foram gravados vídeos com os 

alunos da escola, que também demonstraram indignação com o corte de verba e 

pediam a manutenção do programa, como uma grande vantagem para a escola.  

Todos os abaixo-assinados foram enviados à coordenadora institucional do 

PIBID, na UFF, para serem encaminhados ao Fórum Nacional do PIBID 
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(FORBIPID)5. Apesar de permanecerem as atividades do programa, houve 

considerável corte de verba, o que dificultou a produção de materiais didáticos e a 

participação em eventos. 

Houve também cortes na quantidade de bolsistas com 24 meses ou mais de 

bolsas recebidas e as vagas dos bolsistas que se formaram não puderam ser 

ocupadas, o que impediu que outros licenciandos interessados no programa 

tivessem oportunidade de participar do subprojeto e, como consequência dessa 

redução, menos escolas são atendidas pelo PIBID. 

Durante o ano de 2015 foram aplicados questionários aos licenciandos 

bolsistas e aos supervisores. A escolha desse instrumento de coleta de dados na 

pesquisa com os sujeitos citados foi o meio mais viável, devido à falta de tempo para 

entrevistar todos os participantes e pela rapidez na obtenção das respostas diante 

do tema e do direcionamento das perguntas propostas.    

Inicialmente foi aplicado um questionário-piloto, para testagem e verificação 

da adequação das perguntas ao tema. Foram escolhidos dois licenciandos bolsistas 

com mais tempo de participação no subprojeto, por sugestão do coordenador de 

área. O questionário foi respondido pelos dois bolsistas, sendo que um deles 

respondeu por escrito, com a presença da pesquisadora, na universidade, e o outro 

bolsista respondeu por meio eletrônico, por ser a forma mais fácil e rápida de 

comunicação.  

Pelo conteúdo das respostas e sugestões apresentadas pelos participantes, 

foram refeitas perguntas, para evitar respostas repetitivas e fazer algumas 

                                                           
5
O Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (FORPIBID) foi aprovado em reunião dos coordenadores institucionais dos 
Projetos do PIBID reunidos em Uberaba-MG em 2013. A ideia é criar uma entidade de caráter 
permanente para atuar como interlocutor entre os Projetos PIBID e a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e demais órgãos e instituições. Pela 
proposta em discussão, seriam membros natos do FORPIBID os Coordenadores Institucionais dos 
Projetos PIBID, em exercício de mandato. 
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alterações com a finalidade de direcioná-las às questões de investigação da 

pesquisa.  

 Após a aplicação do questionário-piloto foram enviados os questionários 

reformulados (APÊNDICE D), aos outros 12 licenciandos bolsistas, a fim de verificar 

as contribuições do PIBID na formação docente e uma análise avaliativa do 

subprojeto, sob o ponto de vista do próprio bolsista considerando a sua atuação na 

escola parceira junto com a equipe envolvida, a coerência das ações com a proposta 

do programa e as possíveis limitações na realização das atividades de forma geral. 

O questionário, como descrevem Castro, Ferreira e Gonzalez (2013), tem 

como objetivo coletar dados de natureza qualitativa e quantitativa, conforme são 

elaboradas as perguntas, que podem abertas, fechadas ou de múltipla escolha. 

A pergunta aberta é aplicada com o objetivo de expor as falas e as opiniões 

dos sujeitos entrevistados, de modo que sejam analisadas as experiências sobre 

determinado tema, inserido na pergunta. Tendo em vista a pequena quantidade de 

sujeitos, o uso da pergunta aberta auxilia no aprofundamento do tema sob o ponto 

de vista e relatos dos envolvidos. 

A pergunta fechada é aplicada com o objetivo de fazer análise de dados 

quantitativos, possui alto grau de objetividade, é restrita e permite apenas duas 

opções de resposta: sim e não e, por último, pergunta de múltipla escolha apresenta 

um menor grau de objetividade, o que também facilita a quantificação dos dados. Ao 

contrário da pergunta fechada, a pergunta em múltipla escolha possui várias opções 

de respostas para que o sujeito escolha uma ou mais de uma opção, dependendo 

do caso. 

Para a pesquisa em tela, o questionário aplicado aos licenciandos bolsistas foi 

constituído de um total de 20 perguntas, predominantemente na forma aberta, a fim 
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de obter as opiniões dos sujeitos acerca dos motivos que impulsionaram à 

participação no subprojeto PIBID Matemática da UFF, do desempenho da equipe, da 

avaliação do programa, das condições para a realização das atividades na escola e 

as contribuições para a formação docente.   

Algumas perguntas foram elaboradas na forma fechada e de múltipla escolha, 

a fim de obter dados acerca do perfil dos licenciandos bolsistas, como sexo, faixa 

etária, curso de Ensino Médio, trabalho, atuação no magistério, segmento em que 

lecionam e o tempo de atuação.  

Os questionários enviados aos três supervisores da escola parceira por meio 

eletrônico (APÊNDICE E), foram elaborados com perguntas abertas sobre formação 

acadêmica, tempo de atuação no magistério, tempo em que lecionam na escola 

parceira do subprojeto, experiências com o subprojeto que contribuíram para sua 

prática pedagógica, avaliação do desempenho de toda a equipe envolvida, 

percepção da aprendizagem e interesse dos alunos com o desenvolvimento das 

atividades do programa e as dificuldades encontradas para a realização das tarefas.  

Os questionários e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

foram enviados aos bolsistas e aos supervisores da escola por meio eletrônico, para 

facilitar e agilizar o preenchimento.  

Foi realizada entrevista semiestruturada com o coordenador de área do 

Subprojeto Matemática da UFF, conforme um roteiro previamente elaborado 

(APÊNDICE F), envolvendo 11 perguntas acerca da formação acadêmica, dos 

resultados do subprojeto, da avaliação das ações da equipe envolvida e da 

receptividade da escola, dos motivos que o incentivaram a participar do programa e 

da contribuição da parceria universidade e escola para a licenciatura em Matemática 

da UFF e para a prática docente do coordenador de área.  
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No ano letivo de 2016, com a autorização expedida pela Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) para a realização de pesquisa de 

campo na escola, foi elaborado um roteiro de observação para cada turma 

(APÊNDICE I). No roteiro constam especificação da turma, tempo de duração da 

aula, data de realização, número de licenciandos bolsistas participantes, descrição 

das atividades, material utilizado e observações sobre a aula.  

No ano de 2016 houve redução do número de bolsistas, de 14 para 11, pois 

três alunos se formaram no curso e as vagas não puderam ser preenchidas por 

outros bolsistas, devido ao corte de bolsas pela CAPES. 

Foram obtidas informações, por meio eletrônico, com os supervisores do 

subprojeto, sobre as turmas atendidas, dias e horários das aulas. As atividades do 

PIBID Matemática no ano letivo de 2016 tiveram início no dia 18 de março nas 

turmas de Ensino Médio e a observação de campo começou a partir do dia 21 de 

março de 2016.  

A observação foi feita em um período de quatro semanas em cada turma de 

Ensino Médio e 9º ano do Ensino Fundamental, sendo que a observação das 

atividades foi feita em quatro turmas do total de cinco que são atendidas no 3º ano 

do Ensino Médio. O acompanhamento não foi feito em todas as turmas do 3º ano do 

Ensino Médio, devido à impossibilidade da pesquisadora estar presente no horário 

da aula. 

Os licenciandos bolsistas realizaram as atividades do subprojeto durante todo 

o ano letivo na escola parceira, a fim de obter uma experiência contínua, em espaço 

de tempo apropriado para o conhecimento dos alunos e vivência na escola, vista 

como seu lócus de aprendizagem e preparo profissional. 
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As atividades em cada turma do 3º ano do Ensino Médio são realizadas uma 

vez por semana, nos horários vagos do quadro de horários do turno da manhã, com 

duração de 1 hora e 40 minutos e são realizadas somente com os licenciandos 

bolsistas sem a presença do supervisor.  

No 9º ano do Ensino Fundamental, a supervisora está sempre presente e 

auxilia na aplicação das atividades, que ocorrem uma vez por semana, no turno 

vespertino, com duração de 1 hora e 40 minutos.  

Os licenciandos bolsistas iniciantes no PIBID devem fazer observações de 

quatro aulas semanais dos colegas, antes de iniciarem a participação ativa na 

escola, e elaborar um relatório de cada aula, abrangendo aspectos relacionados aos 

três eixos fundamentais do triângulo didático: professor-conhecimento, aluno-

conhecimento e aluno-professor. O período de observação depende do tempo de 

adaptação de cada licenciando bolsista. 

 O contato da pesquisadora com a escola e o conhecimento do contexto em 

que foram realizadas as atividades foram fundamentais para identificar os aspectos 

favoráveis e os obstáculos durante a efetivação do subprojeto, que são analisados 

posteriormente.  

Durante o acompanhamento das aulas, foram feitas perguntas sobre a 

pesquisa em tela aos licenciandos bolsistas, com a finalidade de obter 

esclarecimentos e dados acerca da proposta das atividades e os resultados 

pretendidos, que foram registrados no roteiro de observação da pesquisadora.  

Foram levantados dados referentes ao tipo de escola onde os licenciandos 

bolsistas cursaram o Ensino Médio, com a finalidade de analisar o perfil de 

ingressante na licenciatura e como não foi realizada essa pergunta nos 
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questionários enviados, foi possível obter essa informação durante as observações 

na escola.  

Pelas respostas às perguntas sobre o tipo de escola de origem, constatou-se 

que sete licenciandos bolsistas cursaram o Ensino Médio em escola da rede privada, 

três alunos cursaram na rede pública, um cursou parte do Ensino Médio em escola 

da rede privada e concluiu em escola pública. É possível perceber que a maioria dos 

licenciandos bolsistas que cursou o Ensino Médio em escola da rede privada tiveram 

mais interesse pela licenciatura em Matemática, por ser área de ciências exatas e, 

provavelmente, não houve carência de professores, como ocorre na rede pública de 

ensino, como aponta a pesquisa de Gatti (2010). 

Os dados coletados através dos relatos dos questionários e entrevistas, os 

resultados das observações na escola, das reuniões na Universidade e a análise 

documental do Subprojeto Matemática são analisados no decorrer deste capítulo, 

para a triangulação dos dados, com a finalidade de responder as questões de 

investigação anteriormente apresentadas. 

 

 

5.1 ANÁLISE DOCUMENTAL DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 DO 

SUBPROJETO MATEMÁTICA DA UFF  

 

 

A descrição do relatório de atividades desenvolvidas no Subprojeto 

Matemática da UFF tem como objetivo apresentar as ações do PIBID como 

estratégias para a melhoria da qualidade do ensino e da formação docente que não 

se limitam à simples aplicação de atividades em sala de aula, mas envolvem um 
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trabalho de aprofundamento no conhecimento sobre Educação e Educação 

Matemática, o aprimoramento da pesquisa científica para compreender o contexto 

de aprendizagem e saber utilizar as diversas metodologias, com a associação entre 

o conteúdo e as situações práticas cotidianas.      

As ações descritas no relatório estão em consonância com as propostas do 

PIBID citadas no capítulo dois e foram estruturadas com base em reuniões de 

articulação, que ocorreram no Instituto de Matemática e Estatística (IME) com a 

presença da equipe do subprojeto: licenciandos bolsistas, supervisores e 

coordenador de área. 

As reuniões de articulação da equipe do subprojeto têm como objetivo discutir 

a valorização de ações interdisciplinares, propostas pelo regulamento do programa; 

a integração e a articulação entre a equipe envolvida; o planejamento e a avaliação 

das diversas atividades desenvolvidas, como o processo de preparação e seleção 

de materiais pedagógicos; a avaliação contínua das ações e o planejamento e 

organização das participações em eventos locais ou congressos científicos.  

A coordenação de área realiza reuniões gerais e semanais de articulação, 

para planejamento das ações, organização de aulas e elaboração de materiais 

didáticos, com a colaboração da equipe. As reuniões geralmente acontecem às 

quartas-feiras, na Sala Ambiente do Programa “Dá Licença”, no IME.   

As reuniões são um momento de troca de ideias entre a equipe e, além de 

servir como organização e avaliação das ações a serem desenvolvidas na escola, 

também servem como momento para discussão de textos da área de Educação 

Matemática e preparação de textos para participação em diversos eventos.  

Na escola parceira também são realizadas reuniões semanais, com a 

presença dos bolsistas e supervisores e, algumas vezes, com a presença do 
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coordenador de área, com o objetivo de fazer planejamento, organização e 

avaliação das ações com registros em atas acerca das definições e decisões da 

equipe.  

Foram organizados grupos de estudos entre os bolsistas e o coordenador de 

área, de acordo com a necessidade de cada projeto, para a discussão de temas 

relacionados à área de Educação ou Educação Matemática, com a leitura e 

fichamentos de textos que, posteriormente, foram utilizados para a produção de 

resumos de trabalhos, monografias ou trabalhos finais de disciplina, no 

desenvolvimento dos projetos de ensino e formas de aplicação na escola, como por 

exemplo, história em quadrinhos (HQ), como recurso didático para auxiliar na 

interpretação e resolução de problemas matemáticos.  

Também foram discutidos nos grupos de estudo temas como Educação 

Financeira; Matemática Recreativa, com aplicação de jogos específicos para cada 

conteúdo de Matemática; uso de Tecnologias no ensino de Matemática, como 

aplicativos de Jogo Senha6 em tablets e smartphones; dificuldades de aprendizagem 

de natureza epistemológica dos números relativos; funções trigonométricas, princípio 

multiplicativo e processos de contagem.  

Os seminários internos são atividades previstas no subprojeto, para 

apresentação dos bolsistas na Sala Ambiente do Programa “Dá Licença” e têm a 

finalidade de discussão e reflexão sobre o papel social do professor de Matemática e 

do ensino da Matemática nas escolas públicas e para as discussões dos conteúdos 

e das estratégias necessárias para o desenvolvimento dos projetos/módulos 

instrucionais elaborados pelos bolsistas, para aplicação do conteúdo na escola 

parceira. No ano de 2015 foram realizados cinco seminários internos, de acordo com 

                                                           
6
 Jogo Senha é um jogo de tabuleiro inventado por Mordechai Meirowitz e distribuído, inicialmente, 

pela Invicta Plastics. Tem pinos de seis cores diferentes, aleatórias, exceto preto e branco. Os pinos 
pretos e brancos são menores. 
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o desenvolvimento do projeto e com a preparação dos trabalhos a serem 

apresentados em eventos externos da área. 

Com a variada produção acadêmica e disponibilidade de materiais para 

aplicação nas turmas, houve a necessidade de construção de um ambiente virtual, 

com a utilização da plataforma Moodle PIBID UFF, para permitir maior visibilidade e 

interação entre os integrantes do programa e organizar melhor toda a produção das 

atividades e repositório de textos, que são constantemente atualizados e 

apropriados por outros bolsistas que estão iniciando a participação no subprojeto. 

Além da plataforma Moodle PIBID UFF, foi criado um banco de conteúdos 

digitais e softwares livres para o ensino básico de Matemática, por meio de 

pesquisa, catalogação e organização de conteúdos digitais para a elaboração de 

módulos instrucionais, com o planejamento das ações de cada conteúdo.    

A etapa de elaboração de material didático abrange a organização e seleção 

de textos educativos, roteiros e fichas de atividades, pelos bolsistas e supervisores, 

e compreende o desenvolvimento de novas metodologias de ensino, de novos 

recursos para o ensino de Geometria, Aritmética e Álgebra, elaborados como kits de 

ensino, que envolvem materiais concretos, para aplicação de jogos, ou virtuais, 

como aplicativos para o ensino de Matemática e o Software GeoGebra7 com o 

objetivo de ensinar a álgebra das funções afim e quadrática. 

As versões parciais e finais dos materiais didáticos produzidos constam em 

um portfólio virtual de atividades, para atualização, acompanhamento e avaliação 

dos bolsistas. A ficha de cadastro do projeto e toda documentação impressa são 

arquivadas no portfólio.    

                                                           
7
Criado por Markus Hohenwarter, o GeoGebra é um software gratuito de matemática dinâmica 

desenvolvido para o ensino e aprendizagem da matemática nos vários níveis de ensino (do básico ao 
universitário). O GeoGebra reúne recursos de geometria, álgebra, tabelas, gráficos, probabilidade, 
estatística e cálculos simbólicos em um único ambiente.  

http://www.geogebra.org/cms/pt_BR
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Os recursos materiais e digitais são formados por kits, que são um conjunto 

de materiais específicos para ensinar cada conteúdo de Matemática, de forma 

dinâmica e atrativa. São elaboradas fichas e roteiros de atividades que constam no 

ambiente da plataforma Moodle e também são arquivadas na Biblioteca do 

Programa “Dá Licença”.  

O planejamento de oficinas tem como objetivo compartilhar com professores e 

alunos da escola parceira instrumentos que facilitam a aprendizagem de conteúdos 

de Matemática, por meio de recursos produzidos pelos bolsistas. Através da sua 

aplicação na escola é possível avaliar a eficácia de sua utilização e os resultados 

alcançados. Com base no questionário respondido, os bolsistas elaboram um 

relatório sintético.  

Os kits e módulos instrucionais desenvolvidos pelos bolsistas do subprojeto 

são aplicados nas atividades com as turmas e nas oficinas, conforme o conteúdo e a 

demanda. São descritos em um manual de reprodução, onde são apresentados o 

tema de Matemática a ser abordado, os bolsistas responsáveis pela elaboração, o 

resumo com as definições e objetivos do material, a finalidade, os recursos 

necessários para elaboração, as etapas de construção e uma foto do material 

pronto, para compartilhar com os demais bolsistas que utilizarão esses recursos em 

suas atividades. 

As atividades do programa fortalecem o vínculo do bolsista com o ambiente 

da sala de aula, e a elaboração de recursos didáticos tem como foco a 

aprendizagem da Matemática de forma lúdica e desafiadora, em conformidade com 

o planejamento desenvolvido no subprojeto e com a supervisão do coordenador de 

área. 
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Os licenciandos bolsistas apresentaram trabalhos em eventos baseados nas 

experiências no Colégio Estadual Manuel de Abreu, como comunicação oral, relatos 

de experiência, artigos, resumos, pôster e minicursos, com base nas experiências 

vivenciadas na aplicação das atividades do subprojeto, pesquisa e produção de 

materiais.  

Durante o ano de 2015 destacaram-se alguns trabalhos apresentados no 33º 

Encontro do Projeto Fundão – Matemática, como “Matemática Financeira: Uma 

contribuição do PIBID UFF para a educação básica”, apresentado em forma de 

comunicação oral, que tem como proposta ensinar conteúdos sobre operações 

financeiras, com exemplos práticos do cotidiano e fichas de atividades que envolvem 

conceitos de fator de correção e variação do valor do dinheiro no tempo, que foram 

aplicadas no Colégio Estadual Manuel de Abreu, no ano letivo de 2015.   

As produções de materiais concretos para o ensino de Matemática foram 

apresentadas em um trabalho de comunicação oral, no encontro do Projeto Fundão, 

sob o título: “Compreendendo os Números Inteiros e suas Operações”, a partir de 

experiências na escola, nas turmas de 9º ano, com a utilização de materiais 

concretos para o ensino de operações com números inteiros, visando a construção 

do conhecimento pelo aluno de forma mais significativa e lógica, visualizando e 

manipulando os materiais.  

Os licenciandos bolsistas também apresentaram um trabalho em forma de 

comunicação oral, intitulado “Atividades de Raciocínio Lógico e Análise Combinatória 

usando o Jogo Senha”, no 33º Encontro do Projeto, para ensino de análise 

combinatória, a partir de jogos que estimulam o raciocínio lógico, sem o uso 

excessivo de fórmulas, para facilitar a dedução dos métodos de contagem.   
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As atividades lúdicas são utilizadas nas aulas para revisar conteúdos 

complexos e despertar o interesse do aluno pela aprendizagem de conceitos 

matemáticos de forma prazerosa. Um exemplo de atividade lúdica planejada e 

executada pelos licenciandos bolsistas na escola parceira foi apresentada no 33º 

Encontro do Projeto Fundão, com o título de “Tabelas de Adivinhação: fazendo 

“matemágica” em sala de aula”, com o uso de cartelas como material didático, para 

aplicação de jogo nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental. 

As histórias em quadrinhos (HQ) no ensino de Matemática, que foram tema 

de uma das reuniões da equipe do Subprojeto, na UFF, resultaram de um 

planejamento de toda a equipe e contaram com a colaboração de alguns alunos da 

escola com habilidades em desenhos. Destaca-se nessa atividade a criatividade na 

elaboração e originalidade dos personagens criados, que tiveram as características 

inspiradas em pessoas do convívio escolar, como alunos e professores, e a versão 

de cada personagem foi escolhida através de votação da equipe, a fim de definir o 

melhor perfil e nome para cada personagem desenhado. Houve previamente um 

trabalho de seleção e mapeamento de HQ adequadas para a elaboração de 

problemas matemáticos.  

Foram realizadas oficinas com as turmas de 9º ano do Colégio Estadual 

Manuel de Abreu, cujos temas foram planejados em conformidade com o nível dos 

alunos, a fim de verificar seu desempenho na resolução de problemas matemáticos. 
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5.2 AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A FORMAÇÃO DOCENTE, SEGUNDO 

AS EXPERIÊNCIAS DOS LICENCIANDOS BOLSISTAS 

 

 

Para obter uma análise do diferencial do PIBID para a formação docente dos 

licenciandos que participaram do programa, foi necessária uma verificação de todo o 

processo de atuação no Subprojeto, a partir do olhar do próprio bolsista. Para coletar 

esses dados foi necessária a aplicação de questionários, formulados com bases nas 

questões de estudo e no objetivo central desta pesquisa, as contribuições do PIBID 

para a formação de professores de Matemática, tendo em vista a parceria 

universidade e escola. 

Os questionários foram aplicados em 2015, pois a pesquisa com os sujeitos 

da universidade já havia sido aprovada pela coordenadora institucional do programa 

na UFF. Conforme sugestão da orientadora da pesquisa, buscou-se, inicialmente, 

aplicar um questionário-piloto, a fim de verificar a adequação das perguntas, 

mediante as respostas apresentadas. 

Como o coordenador de área do subprojeto sugeriu, o questionário-piloto foi 

aplicado a dois bolsistas mais antigos do programa. Foi realizado o contato com dois 

bolsistas, sendo que um deles respondeu de forma presencial e o segundo por e-

mail. Ao avaliar o conteúdo das respostas, constatou-se que havia redundância nas 

perguntas, espaços curtos para as respostas e necessidade de reformulação das 

perguntas para torná-las mais adequadas às questões de investigação.  

Após a autorização da orientadora para aplicação dos questionários aos 

demais bolsistas, o mesmo foi enviado, através de e-mail, com o apoio do 
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coordenador de área, que solicitou urgência no preenchimento e ressaltou a 

importância da participação de todos.  

Em 2015, 14 licenciandos bolsistas responderam os questionários. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) também foi encaminhado e assinado 

por todos.  

Foi feito um levantamento do perfil dos bolsistas, conforme sexo, faixa etária, 

modalidade de curso de nível médio e trabalho. Do total de 14 bolsistas, 10 são do 

sexo feminino e quatro são do sexo masculino. A faixa etária é de nove alunos com 

idade entre 18 a 24 anos e cinco com idade entre 25 a 32 anos.          

Dez bolsistas responderam que fizeram Formação Geral no Ensino Médio, 

três fizeram Curso Normal e um fez curso técnico em Edificações. Seis dos 14 

bolsistas trabalham e apenas quatro trabalham como professor há, no máximo, três 

anos, no 2º segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  

Foi questionado o motivo que levou o bolsista a optar pelo curso de 

licenciatura em Matemática e todos responderam que gostavam da disciplina e se 

sentiram atraídos pela carreira do magistério e dois indicaram que havia sido por 

influência de professores do Ensino Médio. 

Dentre os motivos que levaram os bolsistas a participarem do PIBID 

destacam-se o interesse e a curiosidade de vivenciar a prática docente em sala de 

aula, a fim de buscar aprimoramento, inovação e adequação de suas práticas e 

obter um diferencial em sua formação. Dois bolsistas afirmaram que optaram pela 

licenciatura em Matemática por influência de amigos e um afirmou que foi através de 

convite dos professores.  
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Para a reprodução das respostas nos questionários e referência individual dos 

bolsistas, foram utilizados nomes fictícios, para preservar a identificação dos 

mesmos, conforme as orientações da ética da pesquisa.  

A bolsista “Maria” destaca uma oportunidade que teve na escola básica, como 

grande incentivo para a carreira do magistério e observa o seguinte: 

 

Quando eu estava no 8º ano, antiga 7ª série, participei de um 
programa do governo chamado “Sucesso Escolar”, onde alunos da 
7ª série eram selecionados para ajudar alunos da 4ª série com aulas 
de reforço, como se fossem “tutores”. Este projeto serviu para 
despertar em mim o interesse na área de ensino, e como eu sempre 
gostei de matemática e tinha facilidade com a matéria, decidi que 
queria ser professora de matemática. As professoras que me deram 
aula de matemática no ensino médio, que eram apaixonadas por sua 
profissão, também contribuíram bastante para reforçar essa ideia. 
(MARIA).  

 

 Pela resposta da bolsista, percebe-se que uma política de incentivo, por 

menor que seja a sua abrangência, pode despertar o interesse pela profissão de 

professor, principalmente para aqueles que se identificam com determinadas 

disciplinas, como é o caso da Matemática. Essa iniciativa da escola em que a 

bolsista cursou o Ensino Fundamental é semelhante a uma das sugestões de Gatti 

(2010), acerca do incentivo à carreira do magistério, cujo investimento poderia 

começar desde o Ensino Médio, ou seja, na Educação Básica, contribuindo para a 

superação de preconceitos acerca da profissão e para conscientizar os jovens sobre 

a necessidade de formar bons professores para a melhoria do ensino básico. 

A bolsista “Maria” afirmou que sempre gostou de Matemática e que sua 

escolha foi motivada pela carência de professores na área e pelo seu desejo de 

tornar a disciplina mais atrativa para os futuros alunos. 
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Inicialmente, a carreira de professor sempre foi um desejo, desde a 
infância. Entretanto, a opção por Matemática surgiu no Ensino Médio 
ao perceber a carência na área e a possibilidade de torná-la “mais 
querida” entre os alunos futuros. (MARIA). 

 

O bolsista “Paulo” destacou a necessidade de seguir a carreira do magistério, 

para adequar as ações na escola pública. A resposta revela um interesse inicial pela 

graduação em Matemática para tornar-se um pesquisador, porém o curso de 

licenciatura o fez mudar de ideia. 

 

A priori, o interesse pela ciência matemática e um futuro como 
pesquisador eram os principais atrativos. Após algum tempo 
conhecendo a estrutura do curso e a percepção da importância 
fundamental da melhoria da educação pública no Brasil, optei 
definitivamente pela Licenciatura. (PAULO). 

 

Um dos motivos apontados para a participação no PIBID foi o caráter 

conteudista da licenciatura, com foco na área específica, como foi destacado pela 

bolsista “Adriana”, que identifica um antigo problema não superado do esquema 

“3+1”, da estrutura de cursos da licenciatura. 

 

Eu observei que o curso de Matemática oferece muito mais matérias 
relacionadas à Matemática do que relacionadas à Didática. Então, fiz 
o processo seletivo para participar do programa, pois ele oferece a 
parte prática que falta tanto na grade de matemática. (ADRIANA). 

 

A necessidade de aprender mais sobre o ensino de Matemática, para fazer 

diferença como futuro professor, conhecer mais sobre as práticas pedagógicas e 

didática da disciplina, também foram fatores destacados como motivos para a 

participação do programa. As bolsistas “Cíntia” e “Maria” ressaltaram essa 

necessidade.  
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A vontade se ser professora de matemática, mas não uma 
professora comum e sim uma professora que pudesse fazer alguma 
diferença na vida dos seus alunos, que levasse formas diferentes de 
ensinar e aprender para as salas de aula, que motivasse os alunos a 
gostarem, ou pelo menos, viverem bem com a disciplina. (CÍNTIA).  
 

Durante o curso, mesmo tendo algumas disciplinas pedagógicas, 
sempre senti necessidade de um aprofundamento pessoal no ensino 
de Matemática, por isso busquei o projeto. (MARIA). 

 

Três bolsistas responderam que tinham ouvido bons relatos de colegas que já 

haviam participado do programa e que percebiam no PIBID uma oportunidade de 

conhecer de perto o futuro local de trabalho. Também demonstraram interesse em 

aprender diversas metodologias para trabalhar na sala de aula. 

 

Alguns amigos meus já participavam do projeto e me falaram como 
funcionava. Pelo que eu ouvia, vi que era um projeto que realmente 
te mostrava o dia a dia do que é ser professor, além de te 
impulsionar a buscar alternativas diferentes e criativas para que o 
ensino da Matemática não se constitua somente de mecanização e 
monotonia. (ALEX). 
 
Eu já havia cursado a disciplina “Tópicos de Educação Matemática” 
com o professor Wanderley e fiquei admirado com a sua prática e 
ideias sobre Educação Matemática. Também tenho alguns amigos 
que faziam parte do Projeto e os relatos deles fomentaram ainda 
mais a minha entrada. (PAULO). 
 
 
Grande parte do pessoal que entrou comigo na Universidade já 
estava no PIBID Matemática antes da minha entrada. Aconselhado 
por amigos, participei do processo seletivo e me juntei à equipe. 
(VICTOR). 

 

A contribuição do PIBID para a formação docente foi constatada, por vários 

bolsistas, como uma oportunidade de vivenciar a realidade da sala de aula, através 

da realização de diversas atividades, como apresentação de trabalhos, pesquisas, 

montagem de material didático e planejamento, que possibilitam uma formação 

completa. Também foi destacada a importância da aproximação entre universidade e 
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escola e a possibilidade de atuação constante e significativa, que falta na Prática de 

Ensino. 

 

Oportunidade de exercer um papel ativo no chão da escola pública, 
desenvolver atividades lúdicas, materiais concretos e abordagens 
diferentes para o ensino de Matemática, a experiência de escrever 
trabalhos e participar de congressos e encontros de Educação 
Matemática são algumas dessas contribuições. (PAULO). 
 

O PIBID faz um elo entre a universidade e a escola pública. Graças a 
isso pudemos ter mais proximidade com o futuro ambiente de 
trabalho de forma contínua e mais atuante do que disciplinas de 
prática de ensino. (VICTOR). 

 

Pelas respostas ao questionário, o PIBID como política pública de 

intervenção, tem contribuído para a superação da dissociação teoria e prática, com a 

articulação de conteúdos da área de conhecimento da Matemática com as práticas 

escolares, com os saberes inerentes à formação do professor, que possibilite a 

preparação docente para o uso de diversos recursos e metodologias de ensino. 

Quanto à receptividade e participação dos alunos do Colégio Estadual Manuel 

de Abreu, todos responderam que há um ambiente de harmonia, interesse pelas 

atividades e interação. Os bolsistas, por serem jovens, estão próximos da faixa 

etária dos alunos da escola, o que facilita a linguagem, a identificação com o 

universo cultural dos alunos adolescentes.  

A interação com os supervisores da escola ajudou na aprendizagem da 

postura em sala de aula, identificação das dificuldades da turma, compreensão dos 

problemas da rede pública de ensino e orientações acerca da formação docente. 

 

Os Supervisores são o principal elo entre o PIBID e a escola. Eles 
atuam como mediadores a nas propostas do PIBID dentro da escola. 
Muitas vezes são autores dessas mesmas propostas. (VICTOR). 
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As atividades despertaram o interesse dos alunos da escola, pelo fato de 

aprenderem a disciplina de forma lúdica e dinâmica e terem outro olhar sobre a 

aprendizagem de Matemática. 

Uma bolsista relatou que havia um aluno que não se interessava pela 

disciplina e não realizava nenhuma atividade e depois passou a se interessar, 

comprou um caderno e deseja cursar licenciatura em Matemática. 

As atividades facilitaram a compreensão do conteúdo pelos alunos, inclusive 

através de jogos, como os Projetos Quiz Show e o Matemática em Ação, o que 

despertou mais o interesse e participação dos alunos.  

Os bolsistas também apontaram alguns aspectos que poderiam melhorar em 

relação ao programa, conforme o questionário aplicado. Dentre as principais 

observações destacam-se a necessidade de expansão do programa, para atender o 

maior número possível de licenciandos e o corte de verbas de custeio do PIBID, 

devido à crise econômica, que resultou em limitações de materiais para as 

atividades, para despesas em congressos, materiais de apoio para apresentações 

nos eventos acadêmicos, que tiveram que ser custeados pelos bolsistas e pelo 

coordenador de área. No ano de 2015 já havia a possibilidade de corte do número 

de vagas que foi concretizado em 2016. Essa redução impede a expansão do 

programa e reduz o número de turmas atendidas. 

A sugestão de expansão do programa, apontada por um dos bolsistas poderia 

contribuir com uma formação adequada, para aumentar a visibilidade da profissão e 

para a conscientização da importância do programa para a escola e para a 

universidade. 

  

O PIBID já é um excelente programa, acho que a única forma de 
melhorar seria expandir o programa, organizar mais projetos, 
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participar de mais eventos e dispersar o nosso projeto, assim mais 
professores teriam conhecimento dele e poderiam utilizar os nossos 
projetos para a educação de mais alunos. (ADRIANA).  
  

 

De acordo com os bolsistas, o comprometimento dos professores valoriza o 

programa como um diferencial na formação dos licenciandos e o aprimoramento das 

práticas para os que já lecionam. Também destacaram que os gestores da escola 

são solícitos e se sentem prestigiados com a presença dos bolsistas na escola, pois 

entendem que há um aprendizado mútuo e muito favorável para os alunos e 

professores. 

Com relação aos demais aspectos em que o programa poderia melhorar, 

alguns bolsistas assinalaram que o programa poderia ter mais visibilidade e atender 

a mais escolas públicas. Outros relataram que o governo poderia expandir mais o 

programa, com a possibilidade desenvolver mais projetos e oferecer oportunidades 

para a seleção de mais bolsistas; propiciar a participação destes em mais eventos 

sobre o PIBID e torná-lo conhecido entre os professores, a fim de que estes se 

apropriem dos projetos para a educação dos alunos.  

 

 

5.3 O PIBID COMO OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO: A ATUAÇÃO 

DO SUPERVISOR COMO CO-FORMADOR, DIANTE DO CONTEXTO DE 

APRENDIZAGEM MÚTUA  

 

 

Dos três supervisores que preencheram o questionário, em relação à 

pergunta sobre a formação acadêmica, a supervisora “A” relatou que fez Curso 

Normal, é formada em licenciatura e bacharelado em Matemática, pela Faculdade de 
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Humanidades Pedro II, Rio de Janeiro, e que leciona há 35 anos. Iniciou sua carreira 

como professora da Educação Infantil e, após a graduação, começou a atuar no 2º 

Segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Leciona há 12 anos na rede 

pública e há sete anos no Colégio Estadual Manuel de Abreu, com carga horária 

semanal de 16 horas. 

A supervisora “A” leciona nas turmas do 3º ano do Ensino Médio, onde são 

aplicadas as atividades referentes ao Projeto Matemática em Ação. Quanto aos 

motivos que a influenciaram a participar do Subprojeto PIBID Matemática da UFF, a 

professora respondeu que é importante estar aberto às novas experiências e à 

aprendizagem contínua e que é necessária a atualização constante como forma de 

obter o aperfeiçoamento profissional e das práticas em sala de aula.  

Na opinião da professora, as temáticas e atividades desenvolvidas pelos 

alunos do PIBID são resultados de diálogo e troca de experiências com a equipe. Os 

licenciandos bolsistas fizeram suas propostas e houve uma boa receptividade por 

parte da escola. A supervisora também ressaltou as contribuições do programa para 

a sua prática pedagógica. 

 

Sinto que há uma renovação; é sem dúvidas, uma importante 
contribuição para um aperfeiçoamento profissional das próprias 
práticas pedagógicas. Como exemplo, a abordagem dinâmica 
(através de jogos e oficinas) de certos conteúdos de difícil 
compreensão para o alunado. (SUPERVISORA A). 

 

A supervisora considera que as atividades do PIBID tiveram um diferencial em 

relação ao amadurecimento e crescimento percebidos no final das atividades. Há 

uma renovação dos métodos de ensinar determinados conteúdos, que contribuiu 

para o aperfeiçoamento profissional e para as próprias práticas pedagógicas. Citou, 
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como exemplo, a abordagem dinâmica, sem uso de fórmulas, através de atividades 

lúdicas e oficinas de certos conteúdos de difícil compreensão para os alunos. 

Foi identificada, pela professora, uma significativa melhoria no rendimento das 

turmas envolvidas no projeto. Os alunos desconstruíram a visão da Matemática 

como matéria difícil e complicada e passaram a compreender o conteúdo de forma 

mais fácil. Houve um caso de um aluno do 3º ano do Ensino Médio que decidiu 

cursar Matemática pela experiência e aprendizado proporcionados pela equipe do 

Subprojeto.  

Segundo a professora, o seu papel é visto como de uma orientadora das 

práticas pedagógicas. Ela se sente uma colega com um pouco mais de experiência e 

que também aprende com os bolsistas. Há a oportunidade de análise do próprio 

trabalho, da atuação em equipe, da colaboração e da criatividade e objetividade na 

elaboração de materiais didáticos.  

 

Nosso papel se traduz, ao meu ver, no de orientador das práticas 
pedagógicas. Sou uma colega com um pouco mais de experiência. 
Aprendemos uns com os outros. Ofereço a possibilidade de análise 
do próprio trabalho, da atuação em equipe, da colaboração e da 
criatividade e objetividade na elaboração de materiais didáticos. 
Alguns dos pontos importantes na atuação de um profissional da 
educação. (SUPERVISORA A). 

 

A escola é receptiva em relação ao projeto, pois considera importante a 

vivência da realidade escolar para que os futuros professores tenham condições de 

atuar de forma mais preparada e consciente. A escola recebe, também, bolsistas de 

outras licenciaturas, que executam atividades do Subprojeto de História, de 

Geografia e de Química e há o envolvimento de outros professores que não são 

participantes do programa. 
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A supervisora “A” destaca como ponto a melhorar, o espaço físico da escola, 

que é extremamente precário, pois a sala de informática não possui boas condições 

de funcionamento e o auditório é pequeno. 

O supervisor “B” é formado em Licenciatura Plena pela Universidade Salgado 

de Oliveira e pós-graduado em Novas Tecnologias no ensino da Matemática pela 

UFF. Leciona há oito anos e no Colégio Estadual Manuel de Abreu há dois anos, em 

turmas de 3º ano do Ensino Médio, com carga horária semanal de 30 horas e é 

participante do Projeto Matemática em Ação junto com a supervisora “A”.  

O motivo que o levou a participar do PIBID foi a oportunidade de interagir e 

trocar experiências com os bolsistas e compartilhar ideias que proporcionem aos 

docentes e alunos a oportunidade de aprendizado. 

As atividades desenvolvidas nas turmas partiram de uma necessidade dos 

alunos, como ele destaca. 

 

O planejamento das ações visa atender às legítimas expectativas 
dos alunos, mas oportunizando aos bolsistas uma oportunidade 
contínua no cenário escolar que conduza a iniciação à docência e 
suas práticas. (SUPERVISOR B). 
 

Quanto à avaliação da atuação dos licenciandos, o supervisor “B” relatou que 

houve preocupação com a clientela escolar e adequação do planejamento à 

realidade da escola.  

 
A participação do PIBID na escola é muito bem aceita. Existe uma 
organização no quadro de horários a fim de que todas as turmas a 
que o projeto se direciona sejam contempladas, além de todas as 
condições para que o projeto se estabeleça. (SUPERVISOR B). 

 

As contribuições do PIBID para a prática pedagógica do supervisor “B” 

consistiram na exploração de materiais concretos, como jogos, para a aprendizagem 
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de conceitos e virtuais, como software, uso de tecnologias, participação em 

palestras, encontros de Educação Matemática e oficinas. 

Para o supervisor “B”, o PIBID Matemática tem despertado o interesse dos 

alunos e contribuído para a aprendizagem, com exercícios e simulados do ENEM e 

do Saerjinho8. Ele avalia que o papel de co-formador exige responsabilidade e 

trabalho em equipe, planejamento, comunicação e troca de experiências.  

Como ponto forte do subprojeto, o supervisor “B” aponta a receptividade e 

participação dos alunos nas atividades: 

 

Certamente produz um cenário de aprendizagem, pois além de 
cumprir período de acompanhamento das atividades em sala, 
produzirão uma experiência imprescindível para a formação dos 
licenciandos. (SUPERVISOR B). 

 

Como ponto fraco, o supervisor “B” também reitera a opinião da supervisora 

“A”, ao criticar o espaço físico precário da escola, o auditório pequeno e inapropriado 

para execução das atividades. 

A professora “C”, supervisora do Subprojeto na mesma escola, no 9º ano do 

Ensino Fundamental, possui Licenciatura Plena em Matemática pela Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-

UERJ/1997), é pós-graduada em Redes Locais de Computadores voltada para a 

educação, pela Universidade Estácio de Sá (UNESA/1999) e fez disciplinas isoladas 

do Mestrado em Educação da Universidade Estácio de Sá (UNESA/2001 a 2002), 

porém o curso não foi concluído.  

Ela leciona há 21 anos. Em 1995 ingressou como bolsista de um programa, 

conhecido apenas como Projeto de Iniciação à Docência. Em 1996 começou a 

                                                           
8
 Sistema de avaliação bimestral do processo de ensino e aprendizagem nas escolas de Educação 

Básica da rede pública do estado do Rio de Janeiro. 
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lecionar no colégio onde havia cursado o Ensino Médio e é professora do Colégio 

Estadual Manuel de Abreu há 10 anos, com carga horária de 16 horas semanais, 

sendo 12 tempos em sala de aula e quatro para planejamento e coordenação.  

O que a motivou a participar do PIBID foi a oportunidade de aperfeiçoar mais 

o seu trabalho e adquirir novas experiências, com a atualização e aperfeiçoamento 

constantes, participação em jornadas de educação e encontros na área de 

Educação. 

Na opinião da supervisora “C”, o PIBID tem propiciado atualização e 

aperfeiçoamento constante de sua prática pedagógica, bem como a possibilidade de 

participar de jornadas de educação.  

O estreitamento de laços harmoniosos entre toda a equipe envolvida, o 

estímulo à autoconfiança que os bolsistas propiciaram na turma tiveram resultados 

significativos para a aprendizagem e favoreceram o envolvimento com as atividades 

propostas e satisfação dos alunos. 

 

Cada vez mais estou convencida de que não há envolvimento na 
aprendizagem se não houver um estreitamento de laços 
harmoniosos entre quem ensina e quem aprende. Em mais um ano 
consecutivo no PIBID, pude ver o carinho com que os bolsistas, 
supervisionados por mim, tiveram com nossos alunos promovendo e 
estimulando a autoconfiança que os mesmos passaram a ter com o 
projeto contínuo semanal. Encerro aqui a minha avaliação 
manifestando o quão é gratificante ver o sorriso e o envolvimento dos 
alunos com o projeto que supervisionei pelo segundo ano 
consecutivo. (SUPERVISORA C). 
 

A professora avalia o programa como uma oportunidade de enxergar que a 

licenciatura em Matemática vai muito além do que se aprende na formação 

universitária: 

 

Um excelente projeto. O Programa PIBID proporciona, 
primeiramente, enxergar que a licenciatura em Matemática vai muito 
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mais além do que se aprende numa universidade... é de fato um 
programa preocupado com a formação do profissional em educação. 
O programa proporciona um incentivo à inovação, em elaboração de 
recursos, estratégias e métodos, exigindo dedicação e estudo como 
em toda formação e atuação.  Não é só um programa para preparar 
os bolsistas-universitários na realidade da sala de aula, mas, 
também, refletir sobre esta sala e pensar em como poderemos nós 
todos, incluindo eu, atuar nela hoje e sempre, seja usando de 
métodos já estudados, seja de métodos inovadores, há espaço! É um 
ambiente de constante pesquisa - sem a pesquisa, nada 
desenvolvemos. Foi uma oportunidade muito importante estar 
inserida nesse programa pelo segundo ano consecutivo, pois me 
trouxe a chance de me aperfeiçoar e estar em contato com 
excelentes profissionais de educação, sendo professores e futuros 
professores, trocando ideias e experiências, além de estar me 
desenvolvendo em minha disciplina de trabalho e me aperfeiçoando 
para a escrita, planejamento escolar e a constante prática de minha 
docência. (SUPERVISORA C). 

 

Como ponto fraco relacionado ao programa, a supervisora “C” destaca a falta 

de investimentos do governo, observando que há muito a ser feito. Com relação à 

escola, ela afirma que está precisando urgentemente de reformas, pois não há 

estrutura física adequada para algumas atividades, porém, com todas as 

dificuldades, a equipe conseguiu realizar todos os projetos propostos ao longo de 

mais um ano do PIBID, especialmente com o apoio dos alunos. 

 

 

5.4 AVALIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID SOB O OLHAR DO 

PROFESSOR FORMADOR NA UNIVERSIDADE 

 

 

O coordenador de área é o professor universitário, que orienta e gerencia as 

ações do subprojeto. Sua atuação é significativa para o andamento das atividades e 

mediação entre a UFF e a escola, a fim de estreitar os laços, em busca de uma 

formação eficaz e que favoreça a melhoria do ensino na escola pública parceira. 
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Tendo em vista as reuniões realizadas, as experiências em sala de aula e o 

comprometimento com as ações na escola, seu papel é um grande referencial para 

os bolsistas iniciantes e concluintes, a fim de reforçar a urgência de mudanças 

estruturais, para contribuir com uma verdadeira formação profissional mais coerente 

e próxima do contexto de atuação. Para analisar os resultados do Subprojeto desde 

o início de sua participação, foi necessário dar voz ao formador, que tem se 

dedicado ao curso de licenciatura com dedicação, envolvendo-se em diversos 

projetos. 

A entrevista com o coordenador de área foi realizada no Instituto de 

Matemática e Estatística da UFF, em novembro de 2015 e teve que ser dividida em 

dois dias, devido à necessidade de comentar sobre a trajetória acadêmica e 

compartilhar as várias experiências com os bolsistas e os supervisores da escola 

parceira. A pergunta inicial foi direcionada à formação acadêmica do entrevistado, 

com comentário sobre sua trajetória até chegar na licenciatura em Matemática. 

O coordenador relatou que seu interesse pela licenciatura começou na 

graduação em Matemática na UFRJ, pois teve vontade de formar de professores e 

foi o primeiro bolsista de iniciação científica a participar do Projeto Fundão, voltado 

para a formação de professores. Como sempre esteve envolvido na Educação 

Matemática, após a graduação, fez mestrado em Matemática, por influência dos 

professores. 

Iniciou a carreira de magistério superior como professor convidado na 

universidade e, depois, como professor substituto, através de concurso público. 

Após o término do mestrado em Matemática, ingressou em outro mestrado em 

Educação Matemática, sua área de maior interesse. 
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No período em que esteve no mestrado, o coordenador ingressou na UFF, em 

1995. Participou do PROLICEN, na coordenação de projetos para a formação de 

professores. Nesse período surgiu o “Jornal Dá Licença”, destinado à licenciatura. 

Em 1998, com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(PADCT), houve uma chamada para a melhoria das licenciaturas científicas, com a 

colaboração do jornal, nos eventos de Educação Matemática, e com o “Caderno Dá 

Licença”, que mais tarde deu origem ao Programa “Dá Licença”.  

É doutor em Educação e sua atuação tem sido focada também na 

especialização e na orientação de dissertação de mestrado. Ele destaca a meta 

principal para a melhoria da educação: 

 

[...] para mim [...] a meta principal para a melhoria da educação, para 
se investir na qualidade é pelo professor. [...] A educação é primeiro 
lá na sala de aula, então a gente melhora por aí. (COORDENADOR). 

 

Sobre a avaliação da eficácia do PIBID nas licenciaturas, o coordenador de 

área ressalta a relevância do programa para a formação docente.  

 

Além dos dados que a própria CAPES deve estar divulgando no 
sentido de diminuir a evasão dos cursos de licenciatura e fazer com 
que o aluno chegue ao final do curso acreditando na sua profissão, 
eu acho que o PIBID – para mim – é o que de mais efetivo aconteceu 
na formação do professor. Essa ideia de você fazer com que esse 
estudante – esse futuro professor – interaja com o professor 
universitário (...) que ele ao mesmo tempo interaja com esses 
professores da educação básica, e vivenciando o espaço escolar e 
tudo de forma muito articulada, eu acho que é assim que se forma. É 
assim que se evita o „susto‟, é assim que se prepara. 
(COORDENADOR). 

 

Segundo o coordenador, alguns alunos egressos da licenciatura relataram 

que o PIBID havia sido fundamental para a formação deles em preparação para 
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entrar na sala de aula, pois tiveram a oportunidade de vivenciar no espaço escolar 

várias dificuldades e desafios comuns da escola básica. 

Quanto às contribuições do PIBID para as suas práticas no ensino superior, o 

coordenador relatou que as experiências do Subprojeto na escola serviram de 

grande contribuição para enriquecer as aulas de História da Matemática. 

 

O PIBID me permite fazer essas coisas de fato, é fazer modelagem 
matemática na sala de aula, é trazer a etnomatemática para a sala 
de aula. É trazer as metodologias de ensino, as pesquisas que a 
gente faz na aprendizagem e discutir com os alunos, mas tendo 
como base os textos e o laboratório. (COORDENADOR). 

 

No curso de licenciatura, as disciplinas ministradas pelo coordenador 

permitem dar mais realismo às análises dos textos e, quando se trata de um aluno 

que é bolsista do PIBID, há uma oportunidade de compartilhar com os colegas as 

suas experiências no campo da prática.  

A contribuição do PIBID para a formação dos licenciandos também é 

constatada na antecipação das discussões acerca da preparação emocional e 

psicológica do bolsista.  

 

Eu vejo que o PIBID antecipa um pouco essas discussões e permite 
com que possam ser compartilhadas, discutidas num grupo maior, e 
sem tanta responsabilidade em cima dele. Isso, de certa forma dá 
uma preparação até mais, assim, do ponto de vista emocional, 
psicológico, de uma certa solidez na hora que começar a atuar, [...] 
mais segurança na hora dele desenvolver depois as ações dele 
como professor. (COORDENADOR). 

 

Segundo a fala do coordenador, o bolsista com a sua experiência adquire 

uma noção do que é ser professor e destaca a importância de fazer um 

planejamento, com bases teóricas e pesquisas de materiais didáticos, fazer um 

diagnóstico, conhecer o aluno, as suas expectativas e analisar os livros didáticos, a 
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fim de verificar possíveis erros e pensar na aula como um todo, com uma postura 

mais crítica. 

 

Eu acho que o PIBID, ele propicia esse momento, você construir 
ainda na formação inicial esse professor pesquisador, esse professor 
reflexivo. [...] Eu acho que há uma diferença muito grande, quem 
participou do PIBID, tem uma oportunidade ímpar. Muitos não têm, o 
ideal é que todos pudessem participar, que o PIBID fosse para todos. 
(COORDENADOR). 

 

Quanto à equipe de supervisores, o coordenador ressaltou a sua satisfação 

com o trabalho desempenhado na escola e os considera excelentes em sua 

atuação. São dedicados aos alunos e aos bolsistas, demonstram compromisso com 

o ensino e colaboram com tudo o que é possível fazer para facilitar a aprendizagem, 

sem criar barreiras. Mesmo com os poucos recursos que a escola oferece, sugerem 

outras formas para a realização das atividades. 

 

O supervisor é um termômetro efetivo nesse curso do projeto, num 
projeto, no caso de iniciação da ciência. Se você tem um supervisor 
engajado (...) é um papel fundamental. Porque é ele que faz esse 
link, desse licenciamento da universidade com a escola, porque é ele 
que abre as portas da escola, da turma. Então a forma como ele faz 
isso é fundamental. (COORDENADOR). 

 

As contribuições do PIBID para a Educação Básica são os dois projetos 

permanentes, ou projetos contínuos, o Matemática em Ação e o Quiz Show. 

O Matemática em Ação é voltado para o Ensino Médio. Como o coordenador 

destaca, esse projeto não é especificamente uma preparação para o ENEM, pois o 

objetivo principal do projeto é fazer com que o aluno perceba o uso da matemática, 

em outras áreas, em questões contextualizadas, de natureza interdisciplinar, que 

permitem identificar, por exemplo, “a função quadrática, na equação horária de um 
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movimento uniformemente variável, ou no fluxo sanguíneo nas artérias, nas veias de 

um ser humano.” (COORDENADOR).  

Ele classifica a matemática como uma “ciência viva”, “a ciência das ciências” 

e também é a “linguagem das ciências.” 

 
E a matemática, ao mesmo tempo que ela tem esse papel que a 
gente coloca de seiva cartesiana – puro conhecimento – ela precisa 
desses outros elementos, das outras áreas disciplinares, para ter 
substância. Porque o conceito de função, ele é um conceito abstrato, 
mas, ele se materializa na medida que você apresenta esse conceito 
em diversos contextos. (COORDENADOR). 

 

No ano de 2015 foram elaboradas apostilas pelos bolsistas e supervisores, 

sob a orientação do coordenador, com conteúdos interdisciplinares, nos tempos 

vagos, com duração de duas horas, com questões de função relacionada à Biologia, 

Física, Geografia, com um banco de dados organizado de acordo com o conteúdo 

de Matemática, com proposta de estudo dirigido. 

O Quiz Show, muito utilizado nas turmas de 9º ano, apresenta um diferencial 

que é a metodologia. As turmas são organizadas em grupos, com um tempo pré-

estabelecido para responder às questões propostas. Esse projeto tem por objetivo 

valorizar quem sabe, mas avaliar também através de outros critérios.  

Além disso, dos dois projetos contínuos, o bolsista tem de participar de 

reunião com os professores supervisores e realizar oficinas. Os projetos são 

elaborados conforme a demanda do professor e com base nas dificuldades nas suas 

turmas. 

Além da equipe envolvida, os alunos9 são os grandes beneficiários das 

atividades do PIBID, pois além das atividades desenvolvidas nas turmas, os alunos 

                                                           
9
 Os alunos da escola, motivados pelas contribuições das atividades do subprojeto PIBID Matemática, 

fizeram um abaixo-assinado pedindo a permanência do programa na escola. 
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do Ensino Médio têm preparação para o ENEM e foi observada a preocupação que 

a Universidade e os professores da escola têm com eles, em relação a sua 

autoestima. 

Os alunos são convidados a participar de palestras na UFF, o que os 

aproxima da Universidade. Segundo o coordenador, quatro alunos desejam cursar 

licenciatura em Matemática, depois da experiência do projeto na escola, o que ele vê 

como grande vitória.  

A supervisora “C”, responsável pelas turmas de 9º ano relatou ao 

coordenador que as turmas melhoraram, de forma significativa, o rendimento, no ano 

letivo de 2015.  

Há preocupação, também, em envolver professores de outras áreas, que 

demonstram interesse nas oficinas realizadas na escola, que prestam auxílio nas 

questões interdisciplinares de preparação para o ENEM. 

Em relação à diferença entre o PIBID e o Estágio Supervisionado, o Programa 

favorece maior vínculo e comprometimento com as ações por toda a equipe 

envolvida, que acompanha as turmas durante o ano letivo.  

Os problemas encontrados na escola foram relacionados à infraestrutura e 

falta de equipamentos, como data show e falta de um laboratório de informática, que 

a escola possui, mas não funciona.  Além disso, o auditório é muito precário e 

pequeno. 

 

Para o PIBID funcionar, eu vejo assim, começa primeiro com um 
coordenador engajado. Porque, realmente, acredita no PIBID. 
Segundo, um supervisor muito motivado e honesto, assim, 
comprometido realmente com aquilo que faz. Então, eu falo assim 
“supervisor é quase tudo.” 
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5.5 O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO QUIZ SHOW NAS 

TURMAS DE 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

A observação das duas turmas de 9º ano teve início no dia 28 de março de 

2016, como já foi citado, e o acompanhamento das aulas, nas turmas 901 e 902 foi 

realizado durante quatro semanas. No início do ano letivo houve greve de 

professores, por motivos de atrasos na folha de pagamento e reivindicação por 

melhores condições de trabalho. 

As atividades do PIBID Matemática, nas turmas de 9º ano, tiveram início no 

dia 07 de março de 2016, no turno vespertino, com um grupo constituído de três 

licenciandos bolsistas e a presença da professora da turma, que atua como 

supervisora do Subprojeto Matemática. Foi feita uma apresentação do tema de 

pesquisa e o objetivo da observação e toda a equipe e os alunos das turmas 

receberam a pesquisadora com atenção e receptividade.  

O Colégio Estadual Manuel de Abreu, localizado em Niterói, obteve o melhor 

IDEB, no ano de 2014. Além do PIBID Matemática, a escola também recebe 

bolsistas de outras áreas como, Língua Portuguesa, História, Química e Educação 

Física. 

Durante a observação na escola, houve relatos dos alunos, professores e 

bolsistas acerca de vários problemas como falta de equipamentos, como data show, 

auditório pequeno, laboratório de informática em condições inadequadas para uso, 

aparelhos de ar condicionado, que apresentaram defeito na maioria das salas de 

aula, ventiladores insuficientes para o excessivo calor no início do ano letivo, além 

da necessidade de reforma em toda a escola.  
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Falta o mínimo de material e equipamentos que facilitem o trabalho do 

professor, como máquina de xerox, computador e impressora, para cópias de 

exercícios e provas e falta de livros didáticos para serem distribuídos aos alunos.  

Constatou-se que a escola não oferece um ambiente atraente para os alunos, 

nem para os professores e demais funcionários, pois há muito a ser feito para 

minimizar esses problemas e não há recursos para pequenos reparos ou materiais, 

sendo que as melhorias serão feitas a longo prazo.  

Apesar dos problemas enfrentados, foi possível perceber a dedicação e o 

compromisso dos bolsistas e da supervisora para contribuir com a aprendizagem e 

com a eficiência das atividades propostas em cada aula, para valorizar o projeto e 

alcançar bons resultados durante todo o ano letivo. 

As atividades são aplicadas por um ou mais licenciandos bolsistas, uma vez 

por semana. Para descrever o projeto Quiz Show Matemática foram feitas análises 

dos relatórios de atividades do Subprojeto Matemática UFF 2015 e observações de 

campo na turmas de 9º ano. 

 Como já foi explicado, o Subprojeto Matemática da UFF tem como proposta a 

elaboração de diversos materiais didáticos e a realização de atividades dinâmicas, 

com o objetivo de favorecer a compreensão dos conteúdos, conceitos e o 

desenvolvimento do pensamento lógico.  

É fundamental que todo o planejamento envolva pesquisa e aprofundamento 

teórico, a fim de desenvolver atividades em colaboração com os colegas bolsistas e 

com os supervisores, para verificar a atividade adequada para cada conteúdo e 

facilitar a compreensão das fórmulas e conceitos e favorecer uma aprendizagem que 

não se limite à memorização e à resolução de operações de forma mecânica. 
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As atividades propostas e todos os materiais didáticos utilizados visam a 

propiciar um momento de reflexão e inferências sobre a lógica das operações. O 

jogo possibilita esse entendimento de forma mais natural e concreta. Com base 

nessa percepção, todo o processo de planejamento dos projetos e atividades 

ministradas pelos licenciandos bolsistas são norteados pela associação dos 

conteúdos e situações-problema com exemplos de utilização no cotidiano, com a 

finalidade de mostrar a aplicabilidade real e a necessidade de compreensão dos 

conteúdos indicados nos componentes curriculares que estão presentes nas tarefas 

do dia a dia.  

Destaca-se, nesse contexto de articulação entre o estudo de conteúdos e o 

seu uso cotidiano, a ideia do projeto Quiz Show de Matemática. Esse projeto foi 

aplicado em duas turmas de 9º ano do Colégio Estadual Manuel de Abreu, em dois 

tempos de aula, de 1 hora e 40 minutos. Consiste na aplicação de fichas de 

atividades que são elaboradas pelos bolsistas, com questões que envolvem 

resolução de problemas, desafios que abordam revisão de conteúdos e são 

realizados em duplas, com um tempo de resolução de cada questão pré-definido 

pelos bolsistas.  

As atividades do projeto visam a estimular o raciocínio e o pensamento crítico 

diante de situações-problema e a compreensão dos resultados. Para melhor atenção 

e interesse da turma pelo conteúdo buscou-se elaborar um planejamento das 

atividades de forma lúdica e dinâmica.  

Como os alunos do 9º ano ainda não têm uma preocupação com o ENEM foi 

possível enriquecer a aula com jogos e fichas de atividades, para trabalhar a 

resolução de problemas, sem a necessidade de aplicação de bateria de exercícios 

voltados para vestibulares e concursos públicos, como acontece no Ensino Médio. 
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Na maioria das aulas foram utilizadas as fichas de atividades e quadro branco 

como recursos materiais, mas também foram disponibilizados tempos de aula e 

atividades extraclasse para oficinas de conteúdos de Matemática. 

No início da aula os bolsistas explicam as regras do jogo com auxílio da 

supervisora, que sempre está presente nas atividades e faz o controle da frequência. 

As questões são distribuídas uma de cada vez em fichas separadas e respondidas 

no caderno. Consistem em problemas que envolvem situações cotidianas e de 

caráter interdisciplinar, que estão relacionados aos tópicos constantes no Currículo 

Mínimo10 do Ensino Fundamental do Estado do Rio de Janeiro. 

Os conteúdos trabalhados nas atividades do PIBID são estruturados em 

planos de unidade, elaborados pela supervisora e bolsistas, e separados por 

bimestre, com base no Currículo Mínimo e em conteúdos de revisão, como o 

preparatório para o Saerjinho, oferecendo desse modo uma oportunidade de sanar 

as possíveis dúvidas antes da prova. 

O plano de avaliação constante nos planos de unidade tem como foco a 

verificação do trabalho em equipe no processo de aprendizagem, a compreensão 

dos conteúdos para o uso no cotidiano e a participação dos alunos nas atividades 

propostas com jogos. 

Ressalta-se, como instrumento de avaliação a cooperação, a assiduidade e a 

realização por cada aluno das atividades escritas. Tendo em vista os instrumentos 

de avaliação, espera-se como resposta aos trabalhos desenvolvidos maior aceitação 

da disciplina Matemática pelo grupo e maior aceitação individual nas diferentes 

atividades, como jogos, oficinas etc. 

                                                           
10

O Currículo Mínimo serve como referência a todas as nossas escolas, apresentando as 
competências e habilidades básicas que devem estar contidas nos planos de curso e nas aulas. Sua 
finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-
aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. 
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O jogo é realizado seguindo uma dinâmica pré-estabelecida em todas as 

atividades, com atribuição de pontos, para cada questão realizada, em uma escala 

de 0 a 10, conforme a ordem sequencial de término da questão, ou seja, a dupla que 

termina primeiro recebe a maior pontuação e a dupla que termina por último recebe 

a menor, porém ninguém tira zero, pois o objetivo do jogo é fazer com que o aluno 

aprenda a resolver as operações e saiba interpretar os problemas. 

Durante as tarefas, são observadas a participação e a colaboração de cada 

integrante da dupla. Os licenciandos bolsistas tiram dúvidas das duplas e sempre 

permanecem atentos às dificuldades dos alunos durante o tempo de resolução de 

cada questão proposta. 

A pontuação do jogo também é válida para as duplas que conseguem 

terminar o exercício e desejam ensinar aos colegas que estão com dificuldade, a fim 

de favorecer uma aprendizagem em equipe. 

 O controle da pontuação é feito pelo licenciando bolsista, através de fichas 

de controle semanal para essa finalidade e que são repassadas para a professora 

da turma, que as converte em nota de 0 a 2 pontos na média do bimestre. Com base 

nas fichas de controle de pontos é realizado, no final do ano letivo, uma classificação 

com as maiores notas da turma e também entre as duas turmas de 9º ano, como 

incentivo e estímulo para a participação nas atividades, a fim de favorecer um 

ambiente desafiador e de competitividade, sempre com o objetivo de contribuir com 

o aprendizado de todos, de forma mais atrativa e lúdica.  

A premiação simbólica é feita em cada bimestre e ao final do ano letivo 

considerando as maiores pontuações dos alunos da turma e entre as turmas de 9º 

ano.  A premiação, geralmente, consiste na entrega de brindes ao final do bimestre e 
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medalhas ao final do ano letivo, no auditório da escola, com a presença da 

professora, bolsistas, coordenador de área e equipe gestora. 

A turma 901 é composta de 31 alunos matriculados e a 902 é composta de 

29, sendo que alguns apresentam dificuldades em operações básicas de 

multiplicação e divisão, resolução de problemas matemáticos, números decimais e 

expressões com números inteiros, por isso várias questões do Quiz Show foram 

elaboradas com conteúdo referente ao 7º ano, como revisão e reforço para as aulas 

e avaliações de Matemática da professora e como preparação para a prova do 

Saerjinho.  

De acordo com as dificuldades, são colocadas dicas no quadro que auxiliam 

na resolução da questão. A correção é feita no quadro com a participação da turma 

e supervisão da professora, após o preenchimento da ficha de controle de 

pontuação, feita pelo bolsista. Em algumas aulas os alunos que terminavam a 

resolução da questão eram convidados a responder no quadro e explicar o passo a 

passo à turma. A correção no quadro pelo aluno é opcional, mas aquele que aceita 

ganha pontos. 

O tempo gasto pelos alunos para realização de cada questão é fundamental, 

pois pontua mais quem termina mais rápido, sendo que toda a etapa da atividade é 

monitorada pelos bolsistas e pela supervisora, para verificar quem realmente está 

fazendo o exercício, considerando que essa dinâmica permite verificar a capacidade 

de raciocínio rápido e a interpretação de problemas matemáticos de forma coerente, 

a fim de identificar as principais dificuldades, bem como as principais facilidades de 

cada questão.  

O aluno que chega atrasado na aula recebe menos pontos que os demais, 

pois perde parte da aula e da explicação e chega próximo ao tempo destinado à 
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correção no quadro. Essa regra tem como objetivo contribuir para a pontualidade e 

maior envolvimento nas atividades por todos os alunos.  

Durante o acompanhamento das aulas com os bolsistas, foram feitos registros 

acerca da descrição das atividades, materiais utilizados e observações, de acordo 

com os objetivos do programa e os resultados esperados. Nas duas turmas de 9º 

ano, havia alunos com dificuldades em operações básicas de matemática e o 

método utilizado pelos bolsistas para sanar as dúvidas e contribuir para o 

aprendizado teve resultados favoráveis para as turmas, por se tratar de um jogo em 

que cada questão vale pontos, os alunos são estimulados a participar em todas as 

aulas e houve interesse em aprender os conteúdos para acertar cada questão 

proposta.  

A dinâmica dos bolsistas de circular pela sala de aula, durante o tempo de 

realização da tarefa, a fim de averiguar se os alunos realmente estão fazendo o 

exercício, propiciou maior comprometimento e colaboração da turma com a 

aprendizagem, pois todos estavam previamente cientes de que, caso deixassem de 

responder alguma questão ficariam em desvantagem diante dos demais alunos.  

A relação entre os bolsistas e os alunos foi baseada no respeito e harmonia, 

apesar da dispersão inicial, por causa do calor da sala, das condições físicas da 

escola e da greve de professores. A grande maioria percebe o valor e a contribuição 

do PIBID para a escola e essa contribuição sempre foi reforçada pela supervisora, 

que conscientizava os alunos da importância da participação nas atividades e da 

oportunidade da turma para revisão de conteúdos de forma diferenciada. 

Um fato observado na escola foi que outras turmas de 9º ano não tinham 

bolsistas do PIBID e, portanto, não tiveram a mesma oportunidade que as turmas 
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atendidas, porém, isso ocorreu devido ao fato não haver professores regentes 

supervisores do programa lecionando nessas turmas. 

Outro problema a destacar foi a falta de verba do programa para confecção 

de materiais didáticos, como por exemplo apostilas, xerox, banners ou outros 

materiais necessários para a montagem de jogos etc. A reprodução dos exercícios 

foi resolvida pela supervisora com o uso da própria impressora e os bolsistas, em 

algumas tarefas, aproveitaram materiais mais baratos e acessíveis para a confecção 

dos jogos, além de utilizarem os materiais didáticos prontos do ano letivo anterior.  

Do ponto de vista da contribuição das atividades para os bolsistas, foi 

verificado que, em todas as aulas, as tarefas são conduzidas com segurança e 

propriedade no que diz respeito à linguagem e à interação com a turma e com a 

supervisora.  

Destaca-se a grande oportunidade que o PIBID oferece aos licenciandos 

bolsistas de poder vivenciar o espaço escolar e de acompanhar a turma durante 

todo o ano letivo e, com essa oportunidade, saber identificar as dificuldades da 

turma, elaborar planos de aula, fazer um planejamento em equipe, participar de 

encontros semanais com a equipe envolvida para trocar ideias, adequar as práticas, 

fazer sugestões, fundamentar as ações com base na associação teoria e prática, 

participar de eventos do programa e de encontros anuais sobre Educação 

Matemática. 

A prática do conhecimento didático e pedagógico não se restringe à sala de 

aula, pois o PIBID, como citado anteriormente, insere o licenciando bolsista no 

universo da pesquisa científica, criando oportunidades de divulgação dos resultados 

alcançados com a integração universidade e escola e compartilhamento da 
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produção de materiais didáticos, físicos e digitais, através de plataformas virtuais, 

blogs, relatos de experiências, artigos, resumos, dentre outras publicações. 

O trabalho desenvolvido no PIBID permite reforçar a lógica de que não se 

entra em uma sala de aula sem planejamento e fundamentação teórica, pois o 

conteúdo estudado não foi fruto de improviso, de simples dedução do que é 

necessário para o ensino de Matemática, mas é resultado de uma trajetória de 

investigação, pesquisa, planejamento em equipe, observação, conhecimento do 

público-alvo e apropriação dos conhecimentos pedagógicos de Educação 

Matemática e das metodologias. 

Com a participação ativa no campo de atuação do PIBID, o licenciando 

bolsista adquire uma formação diferenciada, que se destaca das demais, pois 

apesar de alguns avanços na licenciatura, ainda não foi superada a dissociação 

teoria e prática, como analisado em capítulos anteriores. A etapa do Estágio 

Supervisionado ainda é insuficiente para minimizar muitas dificuldades encontradas 

na formação dos licenciandos, em virtude da pouca participação ativa em sala de 

aula, falta de acompanhamento de atividades em uma turma, durante todo o ano 

letivo, falta de aproximação entre a Universidade e a escola pública e orientação 

insuficiente dos professores, pois estes têm a tarefa de atender a todos os alunos da 

licenciatura, o que dificulta a dedicação e atenção necessária para orientar de forma 

apropriada.  

A fragmentação curricular da licenciatura e o conteúdo essencialmente 

teórico, sem conexão com a prática, distante da realidade escolar ainda é um 

desafio não superado e o PIBID visa a interferir nessas deficiências, pois sua 

proposta de ações é o que falta hoje no estágio e nas diversas disciplinas do curso, 

para que o licenciando consiga vivenciar a prática de forma adequada e eficiente.  



144 

 

O participante do PIBID tem a oportunidade de fazer a diferença em sua 

formação, pois é inserido no ambiente de atuação logo nos primeiros períodos da 

graduação, com participação ativa tanto em sala como em produções acadêmicas e 

iniciação na pesquisa científica, com um olhar sobre a própria prática que está sendo 

vivenciada na escola pública parceira.  

 

 

5.6 O PROJETO MATEMÁTICA EM AÇÃO NAS TURMAS DE ENSINO MÉDIO 

 

 

As aulas do Projeto Matemática em Ação tiveram início no dia 18 de março de 

2016, com a realização das atividades em cinco turmas do 3º ano do Ensino Médio, 

no turno da manhã, no Colégio Estadual Manuel de Abreu, nos tempos vagos do 

quadro de horários, com duração de 1 hora e 40 minutos e composta por uma 

equipe de oito bolsistas, previamente organizada para cada turma, sem a presença 

do professor regente na sala de aula. As turmas atendidas pelo Subprojeto 

Matemática são: 3001, 3002, 3003, 3004 e 3005. 

Antes do início das atividades com os alunos da escola, no ano letivo de 

2016, foi realizada uma aula inaugural, com a palestra sobre Probabilidade, feita por 

um professor convidado da UFF, no auditório da Universidade. A palestra contou 

com a presença das cinco turmas de 3º ano do Ensino Médio e teve boa 

receptividade por parte dos alunos, com a colaboração de toda a equipe do 

Subprojeto. 
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 O objetivo da palestra consistiu em levar os alunos da Educação Básica para 

conhecerem a UFF, estreitar os laços entre a Universidade e a escola, como 

proposta do PIBID, e despertar o interesse pela disciplina. 

As observações de campo na escola com as turmas de 3º ano tiveram início 

na turma 3004, onde foi feita a apresentação da pesquisadora ao bolsista e à turma, 

a fim de explicar o objetivo do acompanhamento das atividades na escola.  

O projeto Matemática em Ação foi planejado segundo a premissa de que não 

existem conhecimentos isolados, áreas dominadas exclusivamente pela visão de um 

especialista e que uma disciplina compreende o estudo de fenômenos e saberes 

inerentes às diversas áreas do conhecimento, o que reforça a necessidade de um 

trabalho amplamente interdisciplinar, coerente com a realidade cotidiana, conforme a 

proposição de D‟Ambrosio (2012). 

A finalidade do projeto é despertar a curiosidade e o interesse do aluno da 

Educação Básica no estudo da Matemática. Para atingir essa meta, há a 

necessidade de realizar atividades que estejam inseridas em um contexto 

interdisciplinar, para mostrar o uso da Matemática nas diversas situações do dia a 

dia e sua importância para as demais disciplinas, com plano de ações 

fundamentados em pesquisas científicas e bases teóricas.  

Para o êxito na aplicação das atividades e nos resultados, destaca-se nesse 

contexto, a elaboração dos módulos instrucionais, visto como um dos grandes 

pilares do Subprojeto Matemática da UFF, o planejamento das ações e o 

levantamento das necessidades do público-alvo, que corresponde ao 3º ano do 

Ensino Médio.  

Para o desenvolvimento de atividades do Projeto Matemática em Ação, a 

equipe fez previamente uma análise da metodologia e abordagem adequada para 
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atender às expectativas dos alunos concluintes desse segmento, acerca da 

preparação para as provas do vestibular e do ENEM, além do Saerj11 e Saerjinho, 

que são aplicados na escola. 

Os licenciandos bolsistas e os supervisores fizeram um planejamento do 

conteúdo a ser abordado nas atividades dos Projetos Matemática em Ação e Quiz 

Show, com base nos tópicos elencados no Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ, na 

matriz de referência do Saerj e Saerjinho e nas provas anteriores do ENEM, neste 

último houve questões voltadas para aplicação de simulados para as turmas do 3º 

ano do Ensino Médio.  

Para facilitar a comunicação sobre as atividades gerais do projeto e 

compartilhar exercícios sobre os temas estudados, foi criado um grupo na rede 

social facebook para publicações das atividades do Projeto Matemática em Ação, 

formado por alunos do 3º ano do Ensino Médio, licenciandos bolsistas, supervisores 

e coordenador de área, com a inclusão da pesquisadora desta dissertação. No 

grupo é possível tirar dúvidas, fazer tarefas propostas e resolver questões de 

vestibular e ENEM, disponíveis nos arquivos publicados com gabaritos. 

No dia 23 de maio do mesmo ano letivo foi realizada uma palestra intitulada 

“A Matemática, o matemático e o mercado de trabalho”, destinada aos alunos das 

turmas de Ensino Médio, que são atendidas pelo Subprojeto. Os licenciandos 

bolsistas e os supervisores fizeram um comunicado em todas as turmas e postaram 

um convite na rede social facebook, destinada ao grupo do Projeto Matemática em 

Ação 2016, com autorização de participação assinada pelo responsável. 

                                                           
11

 O Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro existe desde 2008 e foi criado 
com o objetivo de promover uma análise do desempenho dos alunos da rede pública do Rio de 
Janeiro nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. A avaliação envolve as turmas do 5º e do 9º 
ano do Ensino Fundamental, da 3ª série do Ensino Médio. 
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A palestra teve como objetivo apresentar o curso de Matemática, os 

conteúdos abordados, as áreas de atuação no mercado de trabalho para graduados 

e os problemas e questionamentos decorrentes dessa ciência. A palestra visa o 

incentivo ao ingresso na licenciatura, buscando desmistificar o senso comum acerca 

da disciplina Matemática e favorecer o diálogo entre a universidade e a escola 

básica.  

As atividades seguem um roteiro de ações pré-definido e o conteúdo é 

abordado em forma de estudo dirigido, com a apresentação do tema, das fórmulas e 

questões por meio de data show ou quadro branco, com aplicação de jogos 

específicos, elaborados pelos bolsistas, como introdução aos temas ou como 

exercício para verificação da aprendizagem.  

No ano de 2015 foram utilizadas apostilas elaboradas pela equipe do 

Subprojeto e distribuídas para as turmas. Com a redução da verba de custeio de 

material para o programa, houve a necessidade de planejar outras formas de 

trabalho. Por esse motivo, as apostilas não puderam ser reproduzidas, pois 

precisaria de um custeio que não estava disponível para o ano de 2016. 

No primeiro dia de observação foi revisado o conteúdo sobre análise 

combinatória, com a aplicação inicial do Jogo Senha, que faz parte de um kit de 

atividades, direcionado para cada conteúdo de Matemática. 

As atividades foram aplicadas com a mesma metodologia nas turmas. O kit do 

jogo aplicado é uma réplica do tabuleiro do Jogo Senha, que tem como proposta 

desenvolver o raciocínio lógico, a compreensão sobre Análise Combinatória e sua 

aplicabilidade real, sem o uso de fórmulas, para, posteriormente, inserir o conteúdo, 

com dicas que estimulem a capacidade investigativa, de forma mais rápida. 
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O material para montagem do jogo é simples e de fácil manuseio, semelhante 

ao original. Foram utilizados isopor, fita isolante, espuma vinílica acetinada (E.V.A.), 

pinos coloridos, cola, régua e toda a descrição de montagem e utilização consta em 

módulos instrucionais, para a reprodução pelos outros bolsistas. 

 

 

                   

 

                                                            

                                                      

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Jogo Senha Original 
Fonte: Gonçalves e Nogueira (2014) 

                                           

                                           

                                                

                                    
Figura 2: Réplica do Jogo Senha confeccionada pelos bolsistas 

Fonte: Gonçalves e Nogueira (2014) 
 
 

A regra do jogo consiste em formar dois jogadores, o desafiante e o 

desafiado. O desafiante deve criar uma senha usando sete cores disponíveis 

(amarelo, azul, laranja, rosa, roxo, verde e vermelho), sem repetição, e fixá-la na 

parte lateral inferior do tabuleiro. O desafiado deve tentar decifrar qual é essa senha. 
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O desafiante do Jogo Senha dá dicas a cada tentativa do desafiado; um pino 

branco para cada cor da adivinhação que estiver na senha, mas no lugar errado; e 

um pino preto para cada cor da adivinhação que estiver no lugar certo da senha. O 

jogo deve ser repetido, com alternância de papeis dos jogadores e ganha aquele 

que levar menos rodadas para decifrar a senha.            

O Jogo Senha faz parte de uma proposta didática do subprojeto Matemática 

da UFF, denominada Análise Combinatória sem Fórmulas, que possibilita a 

aprendizagem de forma lúdica, descontraída, desperta o interesse do aluno pela 

disciplina, permite a análise de combinações, estimula o desenvolvimento da 

capacidade de raciocínio e cria condições adequadas para a participação ativa no 

processo de contagem, a partir do princípio multiplicativo.  

O conteúdo sobre Análise Combinatória, com a aplicação do Jogo Senha tem 

como objetivo principal fazer o aluno entender as situações de utilização, através de 

elementos concretos, que estimulem o raciocínio investigativo sobre a lógica da 

ordem de agrupamento dos elementos, sem a necessidade de memorização e 

aplicação excessiva de fórmulas, que dificultam a aprendizagem. 

As atividades desenvolvidas visam o reforço e fixação de conteúdos já 

abordados pelo professor regente, porém com uma metodologia baseada na 

aplicação prática e em exemplos concretos ou situações reais. Os bolsistas fazem o 

controle da frequência e participação e entregam aos professores de Matemática 

das turmas, para utilização de pontos na disciplina.  

A turma apresentou grande quantidade de faltosos, no início das atividades, 

pois muitos alunos não aguardaram a aula, devido à greve de professores e 

quantidade de tempos vagos, antes das atividades do PIBID.  
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Verificou-se, no acompanhamento da aula sobre Análise Combinatória, 

interesse e envolvimento dos alunos com as atividades, devido à oportunidade de 

aplicar o conteúdo em situações reais na própria sala de aula. Constatou-se, ainda, 

grande interesse da turma pelas atividades com jogos, e que a equipe de bolsistas 

conduziu as aulas de forma segura, coerente, demonstrando propriedade em suas 

explicações, preparo didático e uma boa interação com a turma, o que contribuiu 

para o êxito na aprendizagem.  

Para uma aula de probabilidade, porcentagem, juros simples e compostos, 

por exemplo, foram utilizados exemplos como situações de compras, 

movimentações financeiras, como empréstimo, aplicação, poupança, operações com 

cartões de crédito e taxa de juros.  

Foram realizadas, inicialmente, atividades sobre esses conteúdos com a 

distribuição de alguns jornais e revistas para grupos de quatro a cinco alunos, com o 

objetivo de identificar o uso da porcentagem em diversas situações apresentadas, 

para interpretação de textos e resolução de problemas matemáticos, no caderno, 

com a explicação dos alunos sobre o contexto de utilização da porcentagem 

identificada nos jornais e revistas e posterior entrega aos bolsistas.  

As atividades propostas aos alunos permitem uma verificação da 

aprendizagem, das dificuldades encontradas e, com isso, a obtenção de um 

diagnóstico da turma, para apresentar à professora regente, nos encontros sobre o 

projeto. 

Para as aulas sobre geometria espacial, ministradas em todas as turmas, 

foram utilizados data show, apresentação dos sólidos geométricos, fórmulas para 

calcular a área e o volume dos sólidos, como cubos, paralelepípedos, cones, 
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cilindros, esferas e pirâmides, com desenhos no quadro, e depois foi realizado um 

jogo denominado “copo d‟água”. 

No jogo “copo d‟água”, cada pessoa fica com quatro cartas e uma com cinco, 

sendo esta última a pessoa que vai começar a rodada. Ela passa uma carta para o 

companheiro da direita e assim sucessivamente até a 1ª pessoa formar as quatro 

cartas iguais e as outras devem abaixar o mais rápido possível, mesmo que não 

tenha formado as quatro cartas iguais. Quem abaixar as cartas por último tem que 

responder a um desafio, uma questão sobre geometria. No jogo original, o último a 

abaixar as cartas deve tomar um copo d‟água.  

Várias atividades realizadas na escola foram apresentadas em eventos 

acadêmicos e encontros do PIBID e de Educação Matemática, em forma de 

comunicação oral, pôster, minicursos e relatos de experiência, com o propósito de 

compartilhar os resultados e apresentar o contexto de investigação, com base nas 

dificuldades mais comuns de cada conteúdo, a partir de estudos teóricos que 

apontam as estratégias e atitudes adequadas para a aprendizagem, com foco em 

autores que são referência nos temas abordados. 

Os bolsistas recebem certificados de participação nos eventos e, além dessas 

ações, elaboram relatórios de atividades realizadas, relatório de oficinas, 

observações em aula, relatório de projetos contínuos e cadastro de módulos 

instrucionais, elaborados em equipe.  

Pereira, Martins e Rezende (2012) destacam que além da atuação em sala de 

aula, os bolsistas desenvolvem novas metodologias de aprendizagem de 

Matemática, participam de seminários internos em colaboração com pesquisadores, 

realizam parcerias com outros projetos dentro da Universidade, que abrangem o 

Laboratório de Ensino de Geometria (LEG), o projeto Conteúdos Digitais para Ensino 
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de Matemática e Estatística (CDME), o Laboratório de Educação Matemática 

(LABEM) e o Programa “Dá Licença”. 

A partir das técnicas de coleta de dados, foram verificados os resultados 

obtidos e foi possível compreender o modelo de formação de professores que estava 

implícito nestes subprojetos, tendo em vista as justificativas, objetivos, ações 

previstas, resultados esperados e ações realmente desenvolvidas. 

Através da análise dos dados buscou-se identificar aproximações e 

distanciamentos em relação às propostas para este programa, no que diz respeito 

tanto à melhoria da formação inicial de professores, quanto à melhoria do Ensino de 

Matemática.  

Foram discutidas as contribuições e limitações destes subprojetos para 

construção de saberes e práticas docentes para o ensino de Matemática, por parte 

dos licenciandos bolsistas, supervisores e coordenador de área, a fim de verificar os 

pontos comuns nas respostas e qual o retorno que cada um obteve, tendo em vista 

as experiências pessoais, o trabalho em equipe, a receptividade da escola e dos 

alunos.  

Pelas análises, foi possível constatar que o PIBID, de fato, contribui para a 

preparação docente, na medida das limitações do projeto, favorecendo a superação 

da distância entre teoria e prática, através da aproximação entre universidade e 

escola, como espaços de aprendizagem que devem estar integrados desde o início 

do curso de licenciatura. Os licenciandos bolsistas têm a oportunidade de realizar 

pesquisas sobre a própria prática, vivenciada em sala de aula. Além desses fatores, 

contribui para o aprimoramento das práticas dos professores em exercício da escola. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa teve como objetivo principal analisar o trabalho desenvolvido pela 

equipe do subprojeto PIBID/Matemática da UFF, a fim de verificar as contribuições 

resultantes da parceria universidade e escola pública para a formação dos 

licenciandos bolsistas, para a adequação das práticas dos professores em exercício 

e atuação dos professores do Ensino Superior, participantes do programa. 

Considerando o contexto de fundação dos cursos de licenciatura, no Brasil 

apresentados, verifica-se a predominância, nos dias atuais, do modelo de formação, 

conhecido como “3+1”, com a nítida separação entre conteúdo específico e 

pedagógico, o que dificulta a preparação profissional para a escola, inviabiliza a 

aprendizagem dos alunos e interfere na qualidade da Educação Básica.  

Analisando o contexto das políticas públicas de melhoria da formação 

docente, verifica-se que o PIBID é inovador, porque propõe um estreitamento de 

laços com a escola básica, em um processo de aprendizagem contínua, com a 

oportunidade de obter uma formação pedagógica voltada para o contexto da escola 

real, que faz parte da vivência do licenciando. 

Com base na problemática que envolve os cursos de formação inicial de 

professores, foi desenvolvido um estudo sobre as recentes políticas públicas de 

incentivo e valorização do magistério, apresentado por Gatti, Barreto e André (2011), 

o que influenciou na escolha pelo tema PIBID, pelo fato de ser um programa de 

intervenção nas licenciaturas de várias universidades públicas e privadas, em âmbito 

nacional, e por favorecer a parceria entre universidade e escola, com a mobilização 

de professores das duas instituições e envolvimento dos licenciandos no cotidiano 
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da sala de aula, a fim de antecipar o vínculo com a escola e capacitá-los para as 

diversas situações em sala de aula, com a vivência da rotina no espaço escolar. 

Tendo em vista o objetivo principal da pesquisa, foram inseridas questões, 

envolvendo os três tipos de sujeitos participantes, ou seja, licenciandos bolsistas, 

supervisores e coordenador de área. As questões propostas orientaram no foco de 

investigação e na especificação do objeto de análise, para obter as respostas.  

As questões da pesquisa foram estruturadas da seguinte forma: 

1) Quais as contribuições do PIBID/Matemática da UFF para a prática 

de ensino, segundo os licenciandos bolsistas?; 

2) O que mudou em suas práticas pedagógicas, segundo os 

professores das escolas públicas participantes do programa, em 

decorrência das atividades desenvolvidas com os bolsistas?; e  

3) Considerando a parceria universidade e escola pública, que 

inovações estão sendo incorporadas à disciplina Prática de Ensino, 

na opinião dos docentes da UFF que são coordenadores de área 

do projeto? 

Inicialmente foi feita a análise documental do PIBID e do Subprojeto PIBID 

Matemática da UFF, com o objetivo de conhecer o programa, o contexto de 

implantação, a proposta e o funcionamento nas instituições participantes. 

Para analisar as contribuições do PIBID, foram aplicados questionários aos 

licenciandos bolsistas e aos supervisores, a fim de verificar a relevância e o 

diferencial do PIBID na formação inicial e na formação em serviço, respectivamente. 

A contribuição do PIBID Matemática para a formação de professores de 

Matemática foi identificada no questionário sob diversos aspectos, como uma 

oportunidade de aproximação entre universidade e escola pública, associação teoria 
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e prática, vivência do espaço escolar, saber pedagógico e conhecimento da 

realidade escolar, com a participação ativa em atividades lúdicas e interativas, que 

incentivam a criatividade. 

Foi realizada entrevista com o coordenador de área, a fim de ouvir seus 

relatos acerca das contribuições do programa para as práticas na licenciatura, 

conhecer o funcionamento e a dinâmica do subprojeto Matemática.  

Após a aplicação dos questionários e entrevistas, foi feita a observação direta 

na escola, para a constatação dos relatos e verificação da coerência das atividades 

com a proposta do programa.  

De acordo com a análise documental do relatório de atividades do PIBID 

Matemática da UFF, o desenvolvimento das atividades dos subprojetos tem 

proporcionado aos bolsistas a visão de uma universidade comprometida com a 

formação do professor de Matemática, pois proporciona um grande incentivo à 

inovação de recursos e métodos.  

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que o programa prepara para a 

realidade da sala de aula e favorece a reflexão sobre as possibilidades de atuação 

na escola de hoje, com o domínio tanto dos métodos tradicionais quanto dos 

inovadores, conforme a necessidade do contexto.  As atividades desenvolvidas 

abrem espaço para um ambiente de troca de experiências e incentivo à pesquisa, 

como oportunidade de aperfeiçoamento e interação com os colegas e professores 

em exercício, em um planejamento conjunto para articulação das ações que 

envolvem a prática da docência.  

Pelas análises foi constatado que o bolsista do programa, pela diversidade de 

tarefas exigidas pelo Subprojeto, possivelmente sairá com uma formação completa e 

com potencial para fazer diferença em sua atuação, enquanto o licenciando que não 
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teve oportunidade de participação no PIBID deixa de vivenciar e executar o que é 

necessário para a sua formação profissional, ficando em uma condição desfavorável 

diante dos participantes do PIBID. 

Com a parceria universidade e escola, há um olhar mais próximo da atual 

realidade da escola pública que contribui para a apropriação de experiências 

cotidianas, através da associação teoria e prática, o que fortalece na aquisição de 

saberes e competências necessárias para o ensino da Matemática.  

Os resultados da parceria universidade e escola têm sido priorizados na 

licenciatura como uma forma de articular o conhecimento teórico e a prática, através 

da produção de material didático, com a discussão de textos relacionados sobre as 

tendências em educação matemática, etnomatemática, tecnologia no símbolo da 

matemática, com associação a uma situação prática. 

Os alunos bolsistas têm contato direto com a escola “real”, aquela em que se 

vivencia conflitos, contradições internas, mas também pode-se observar boas 

iniciativas e, a partir disso, propor ações mais concretas para alcançar bons 

resultados.  

A produção de material didático e a realização dos projetos contínuos têm 

obtido êxito, pois propiciam uma aprendizagem significativa e melhoram o 

desempenho dos alunos na compreensão de conceitos matemáticos.  

A aproximação menos hierarquizada da universidade com a escola pública, 

em regime de cooperação, contribui com a valorização da escola básica como 

instância de produção de saberes, de conhecimentos e reconhecimento do potencial 

dos profissionais que nela atuam.  

A universidade, nessa parceria, não se limita a transmitir conhecimentos 

acabados, mas se coloca em diálogo com a complexidade do cotidiano escolar.  
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Pela análise dos dados coletados por meio dos questionários, foi constatado 

que a escola, por sua vez, é apoiada nos seus processos de inovação e reflexão 

curricular, que os bolsistas são grandes estimuladores e têm, nesse processo, a 

oportunidade de reconhecer que fundamentação teórica e prática pedagógica 

representam uma unidade indissociável de sua formação. 

A atuação no PIBID favorece uma formação docente mais próxima da 

realidade escolar e com mais ênfase na associação teoria e prática, pois há um 

incentivo à pesquisa e apresentação de trabalhos, com foco na criação de materiais 

didáticos para os diversos conteúdos de Matemática, com base em referenciais 

teóricos, em experiências da prática vivenciada pelo próprio bolsista, fundamentação 

teórica e científica, através do estudo e diálogo com diversos autores e fontes de 

pesquisas.  

A observação de campo e a análise documental permitiram a percepção e 

análise das contribuições do PIBID para as práticas dos supervisores, que atuaram 

como co-formadores, com um olhar direcionado pelas suas experiências de sala de 

aula e que orienta sempre os bolsistas, nas metodologias, adequação dos 

conteúdos, perfil da turma e em toda a produção e resultados das atividades, que 

serviram para as suas práticas, para apropriação de diferentes metodologias, a fim 

de oferecer uma aula diferenciada, atrativa e incentivadora.  

A colaboração dos supervisores começa desde o planejamento, com a troca 

de ideias, sugestões, elaboração de materiais e participação nos encontros 

semanais até o acompanhamento dos resultados, o que permitiu uma formação em 

serviço, um olhar diferenciado sobre as práticas e novas atitudes como resultado do 

aprendizado de todo o trabalho desenvolvido durante o ano letivo com os bolsistas e 

o coordenador de área. 
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Para os supervisores, a participação no programa constitui uma grande 

contribuição para a aprendizagem contínua, aprimoramento das práticas, com 

atualização de metodologias para o ensino de Matemática. 

Toda a escola é beneficiada com as atividades do PIBID, pois os bolsistas da 

licenciatura atuam em sala, com aulas de reforço, elaboram questões de preparação 

para as provas do ENEM e para os exames de avaliação da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação.  

Os bolsistas também aplicam simulados e organizam palestras com 

professores da universidade e realizam encontros semanais na universidade, onde 

há participação na elaboração dos materiais e disponibilização da produção do 

trabalho na escola, para atividades com futuras turmas. 

Como foi relatado por uma bolsista do PIBID, no questionário, a insuficiência 

da formação pedagógica, na licenciatura, ainda é desafio não solucionado e, no 

caso específico da licenciatura em Matemática, há maior proporção de horas-aula 

dedicadas às disciplinas específicas do que às disciplinas voltadas para a formação 

docente, como foi constatado no levantamento sobre o currículo das licenciaturas, 

realizado por Gatti e Nunes (2009). 

Pela análise do relatório de atividades do subprojeto Matemática, foi possível 

verificar a correlação dos conteúdos e sua coerência com a proposta dos planos de 

aula, que são elaborados de forma a induzir a participação, de maneira espontânea 

e descontraída, o que possibilitou a compreensão e resolução de problemas 

complexos pelos alunos da escola. 

Pode-se verificar que, de fato, o PIBID tem sido um programa capaz de 

proporcionar a melhoria da formação, pois no contexto de atuação da UFF e do 

Colégio Estadual Manuel de Abreu, as ações atenderam aos objetivos do programa, 
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com relação à participação ativa e elaboração de materiais, em consonância com o 

artigo IV da Portaria nº 96, de 18 de julho de 2013. 

 

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. (BRASIL, 2013, p. 2). 

 

O contato com grupos de jovens licenciandos favoreceu a atratividade dos 

alunos da escola pelo conteúdo e estes também têm contribuído com a elaboração 

de materiais, mostrando sua criatividade e identificação com os jogos interativos e 

com os desafios propostos em cada atividade, o que tem despertado o interesse na 

aprendizagem, a participação ativa e a dinâmica dos trabalhos, que contribui para a 

autoestima de todos os envolvidos.  

Como aspectos a melhorar no PIBID, conforme as respostas e relatos, foram 

citadas a necessidade de expansão do programa, para atender mais escolas e 

alunos da licenciatura, aumento de verbas destinadas à confecção de materiais, às 

despesas com participações em congressos, equipamentos tecnológicos e de 

suporte para as atividades.   

Pelas análises foi constatada a necessidade de acompanhamento de 

egressos, que participaram do PIBID, a fim de verificar o interesse pela permanência 

na carreira do magistério e as influências do programa na atividade docente. 

É necessário maior participação dos professores das licenciaturas e da 

escola, que não participam do Subprojeto, pois o trabalho em equipe favorece a 

troca de experiências, contribui para adequação das práticas e melhoria da 

qualidade da licenciatura e do ensino básico.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PREENCHIDO PELOS LICENCIANDOS BOLSISTAS 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
 
 
Título da Pesquisa: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) da UFF: Contribuições para a Formação de Professores de Matemática. 
Pesquisadora responsável: Márcia Milena da Costa Silva 
Endereço: Rua Miguel de Frias, nº 09, Icaraí, Niterói, CEP: 24220-900 
E-mail: marciamilena2009@gmail.com 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira. 
 

Prezado (a) estudante, 
  

Sou servidora técnico-administrativa em Educação da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e realizo pesquisa de mestrado sobre o subprojeto PIBID 
Matemática da referida instituição. Você está sendo convidado (a) a colaborar 
voluntariamente com a pesquisa que analisará as contribuições do PIBID 
Matemática da UFF para a formação de professores.  
 Agradeço desde já a colaboração e informo que ao responder o questionário, 
você estará contribuindo muito para a compreensão do trabalho desenvolvido pela 
equipe do subprojeto PIBID/Matemática da UFF, a fim de verificar as contribuições 
resultantes da parceria universidade e escola pública para a formação dos 
licenciandos, para as práticas dos professores em exercício da escola pública 
parceira e professores do Ensino Superior, participantes do programa. 
 As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas da 
avaliadora responsável. Você não será identificado no questionário e nem será 
citado na divulgação e/ou publicação dos resultados. 

Caso você tenha alguma dúvida sobre o questionário ou sobre a pesquisa, 
disponibilizamos o e-mail marciamilena2009@gmail.com.  
 Ressalto que não haverá nenhum custo para o participante em qualquer fase 
do estudo e que você pode se recusar a participar bem como retirar seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 
  
Eu,________________________________________declaro ter sido informado (a) e 
concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito. 
 

Niterói, ______ de __________________ de _____________ 
 
           __________________________                 _________________________ 
              Assinatura do participante                          Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE B - MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PREENCHIDO PELOS SUPERVISORES 

 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
 
Título da Pesquisa: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) da UFF: Contribuições para a Formação de Professores de Matemática. 
Pesquisadora responsável: Márcia Milena da Costa Silva 
Endereço: Rua Miguel de Frias, nº 09, Icaraí, Niterói, CEP: 24220-900 
E-mail: marciamilena2009@gmail.com 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira. 
 
Prezado professor (a), 
  

Sou servidora técnico-administrativa em Educação da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e realizo pesquisa de mestrado sobre o subprojeto PIBID 
Matemática da referida instituição. Você está sendo convidado (a) a colaborar 
voluntariamente com a pesquisa que analisará as contribuições do PIBID 
Matemática da UFF para a formação de professores.  
 Agradeço desde já a colaboração e informo que ao responder às perguntas, 
você estará contribuindo muito para a compreensão do trabalho desenvolvido pela 
equipe do subprojeto PIBID/Matemática da UFF, a fim de verificar as contribuições 
resultantes da parceria universidade e escola pública para a formação dos 
licenciandos, para as práticas dos professores em exercício da escola pública 
parceira e professores do Ensino Superior, participantes do programa. 
 As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas da 
avaliadora responsável. Seu nome não será identificado na transcrição da entrevista 
e nem será citado na divulgação e/ou publicação dos resultados. 

Caso você tenha alguma dúvida sobre as perguntas ou sobre a pesquisa, 
disponibilizamos o e-mail marciamilena2009@gmail.com.  
 Ressalto que não haverá nenhum custo para o participante em qualquer fase 
do estudo e que você pode se recusar a participar bem como retirar seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

  
Eu,________________________________________declaro ter sido informado(a) e 
concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito. 
 

Niterói, ______ de __________________ de _____________ 
                         
           ________________________              _______________________ 
              Assinatura do participante                      Assinatura da pesquisa 
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APÊNDICE C - MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PREENCHIDO PELO COORDENADOR DE ÁREA 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
 
Título da Pesquisa: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) da UFF: Contribuições para a Formação de Professores de Matemática. 
Pesquisadora responsável: Márcia Milena da Costa Silva 
Endereço: Rua Miguel de Frias, nº 09, Icaraí, Niterói, CEP: 24220-900 
E-mail: marciamilena2009@gmail.com 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira. 
 

Prezado Coordenador do subprojeto Matemática, 
  

Sou servidora técnico-administrativa em Educação da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e realizo pesquisa de mestrado sobre o subprojeto PIBID 
Matemática da referida instituição. Você está sendo convidado (a) a colaborar 
voluntariamente com a pesquisa que analisará as contribuições do PIBID 
Matemática da UFF para a formação de professores.  
 Agradeço desde já a colaboração e informo que ao responder às perguntas 
da entrevista, você estará contribuindo muito para a compreensão do trabalho 
desenvolvido pela equipe do subprojeto PIBID/Matemática da UFF, a fim de verificar 
as contribuições resultantes da parceria universidade e escola pública para a 
formação dos licenciandos, para os professores em exercício da escola pública 
parceira e professores do Ensino Superior, participantes do programa. 
 As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas da 
avaliadora responsável. Seu nome não será identificado na transcrição da entrevista 
e nem será citado na divulgação e/ou publicação dos resultados. 

Caso você tenha alguma dúvida sobre a entrevista ou sobre a pesquisa, 
disponibilizamos o e-mail marciamilena2009@gmail.com.  
 Ressalto que não haverá nenhum custo para o participante em qualquer fase 
do estudo e que você pode se recusar a participar bem como retirar seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

  
Eu,________________________________________declaro ter sido informado(a) e 
concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito. 
 

Niterói, ______ de __________________ de _____________ 
         
    ______________________                                  ________________________ 
      Assinatura do participante                                     Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LICENCIANDOS BOLSISTAS 

 

I - Caracterização básica do entrevistado 

1 - Sexo: 

(  ) Masculino    (  ) Feminino 

2 - Idade: 

(  ) 18 a 24 anos     (  ) 25 a 32 anos      (  ) 33 a 40 anos    (  ) 41 a 48 anos    (  ) 

acima de 48 anos 

3 – Qual foi a sua formação no Ensino Médio? 

(  ) Formação Geral 

(  ) Curso Normal 

(  ) Curso Técnico. Especifique: 

_____________________________________________ 

4 – Você trabalha?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

5 - Você trabalha como professor? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

6) Em caso positivo na pergunta anterior, há quanto tempo? 

_______________________ 

7) Se já leciona, em que segmento você atua? 

(  ) Educação Infantil 

(  ) Primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

(  ) Segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Não leciono  

8) O que o motivou a optar pelo curso de Licenciatura em Matemática? 

II – Participação no PIBID 

1) Quais os motivos que o levaram a participar do PIBID Matemática? 

2) Em sua opinião, qual a contribuição do PIBID para a docência de Matemática?   
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3) Que avaliação você faz das  atividades propostas no subprojeto Matemática da 

UFF?  

      (  ) Favorecem a aprendizagem  

      (  ) Não favorecem a aprendizagem 

Dê exemplo(s): 

4) Como você avalia a interação entre os bolsistas, os professores supervisores, os 

gestores e os alunos do Colégio Estadual Manuel de Abreu?   

5) Destaque a contribuição do PIBID para a sua formação docente. Cite um exemplo 

(ou mais de um, se desejar) que considere relevante. 

6) Dê um ou mais exemplos da contribuição dos supervisores para a integração 

teoria/prática e Universidade/escola.  

7) As atividades do  PIBID contribuem para despertar o interesse pela Matemática 

por parte dos alunos? Dê exemplo (s): 

8) A parceria entre universidade e escola pública favoreceu um novo olhar sobre o 

Ensino de Matemática? Exemplifique.  

9) O PIBID se propõe a inovar o ensino da Matemática. Poderia citar algum exemplo 
de inovação?  
10) Como você avalia a contribuição do PIBID para a Licenciatura em Matemática da 

UFF?  

11) Em que aspectos o programa poderia melhorar? 

12) Gostaria de acrescentar alguma informação/opinião/comentário?  

 

Agradecemos sua valiosa colaboração! 

 Sua participação foi muito importante para o sucesso da nossa pesquisa. 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SUPERVISORES DO C. E.  

MANUEL DE ABREU 

 
 
I - Formação e trabalho como docente 
 
1) Comente sobre sua formação acadêmica. 

2) Leciona há quanto tempo? 

3) Há quanto tempo leciona no Colégio Estadual Manuel de Abreu? 

4) Qual a sua carga horária semanal? 

II - Participação no subprojeto PIBID Matemática da UFF 
 
5) O que o motivou a participar do PIBID como supervisor? 
 
6) As temáticas e atividades desenvolvidas pelos alunos do PIBID na sua escola 
partiram de uma demanda própria da escola? 
 
7) Como você avalia o desempenho dos licenciandos bolsistas do PIBID, durante a 
aplicação das atividades em sala de aula, considerando a sua experiência como 
professor e a realidade escolar? 
 
8) Quais as contribuições que as atividades do PIBID têm propiciado à sua prática 
pedagógica? Cite alguns exemplos. 
 
9) As ações do subprojeto PIBID Matemática têm despertado o interesse dos alunos 
pela aprendizagem e participação em sala de aula? Cite alguns exemplos. 
 
10) Pelo acompanhamento das atividades, como você avalia os impactos do PIBID 
Matemática para a formação dos licenciandos bolsistas? 
 
11) Um dos objetivos do PIBID é favorecer a atuação do supervisor como co-
formador dos licenciandos bolsistas. Como você avalia a sua colaboração com os 
bolsistas, tendo em vista esse objetivo?  
 
12) Como você avalia a receptividade da escola ao Projeto? Explique.  
 
13) Relacione os pontos fortes e os pontos fracos do Projeto no que se refere à 
relação com a escola. 
14) Gostaria de acrescentar algum comentário/informação/sugestão que julgue 
pertinente? 
 

Obrigada pela participação! 
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APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM O COORDENADOR 

DE ÁREA DO SUBPROJETO MATEMÁTICA DA UFF 

 
 
1) Fale um pouco sobre a sua formação acadêmica. Você participou de algum 
projeto de incentivo à docência? Comente sobre sua experiência. 
 
2) Como você avalia a eficácia do PIBID como política pública de intervenção nas 
licenciaturas?  
  
3) Em que aspectos o PIBID tem contribuído para a sua prática como docente no 
Ensino Superior? 
 
4) De acordo com sua experiência, em que aspectos o PIBID contribui para a 
formação dos licenciandos? 
 
5) Na sua opinião, os professores supervisores do PIBID têm contribuído para a co-
formação dos licenciandos bolsistas? 
 
6) E para escola pública de Educação Básica? Qual a contribuição das atividades do 
PIBID? Cite alguns exemplos. 
 
7) Além dos envolvidos diretamente (licenciandos, supervisores, coordenador) quem 
mais se beneficia com o PIBID? 
 
8) Os resultados da parceria Universidade/escola, têm sido priorizados na 
licenciatura como uma forma de articular o conhecimento teórico e a prática? 
 
9) Em sua opinião, qual a diferença entre o PIBID e o Estágio Supervisionado? 
 
10) Houve dificuldades enfrentadas durante o planejamento e execução das 
atividades? Quais? 
 
11) Você tem alguma sugestão de melhoria ou adaptação do Programa? 
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APÊNDICE G - CARTA DE APRESENTAÇÃO À COORDENADORA 

INSTITUCIONAL DO PIBID UFF 

 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 Rio de Janeiro, 18 de maio de 2015. 

 
À 
COORDENADORA INSTITUCIONAL DO PIBID DA UFF 
 
Prof.ª Dr.ª Maura Ventura Chinelli 
 
 Apresento a mestranda MÁRCIA MILENA DA COSTA SILVA, estudante do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu – Mestrado em Educação 
da Universidade Estácio de Sá, que está desenvolvendo a pesquisa intitulada 
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UFF PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA, sob a orientação da Prof.ª 
Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira. 
 
 Para desenvolver o estudo em condições satisfatórias, a aluna necessita de 
autorização dos senhores para realizar a pesquisa de campo. 
 
 Agradecemos desde já sua atenção e colocamo-nos à disposição para os 
esclarecimentos que forem necessários.  
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Prof.ª Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

 
 
 

Avenida Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro 
CEP: 20071-001 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

Tel.: (0xx21)2206-9858 – Fax: (0xx21)2206-9751 
E-mail: ppgeducacao@estacio.br 
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APÊNDICE H - CARTA DE APRESENTAÇÃO AO C. E. MANUEL DE ABREU 

 

 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2015. 
 

 
AO DIRETOR DO COLÉGIO ESTADUAL MANUEL DE ABREU 
 
Marco Antonio Muniz Y Rosado 
 
 
 Apresento a mestranda MÁRCIA MILENA DA COSTA SILVA, estudante do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu – Mestrado em Educação 
da Universidade Estácio de Sá, que está desenvolvendo a pesquisa intitulada 
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UFF PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA, sob a orientação da Prof.ª 
Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira. 
 
 Para desenvolver o estudo em condições satisfatórias, a aluna necessita de 
autorização dos senhores para realizar a pesquisa de campo. 
 
 Agradecemos desde já sua atenção e colocamo-nos à disposição para os 
esclarecimentos que forem necessários.  
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Prof.ª Dr.ª Laélia Carmelita Portela Moreira 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

 
 
 

Avenida Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro 
CEP: 20071-001 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

Tel.: (0xx21)2206-9858 – Fax: (0xx21)2206-9751 
E-mail: ppgeducacao@estacio.br 
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APÊNDICE I - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUBPROJETO 

PIBID/MATEMÁTICAUFF NO C.E. MANUEL DE ABREU 

 
 

Roteiro de observação das atividades do subprojeto 
PIBID/MatemáticaUFF no C.E. Manuel de Abreu 

Data: _____/_____/_____ 
Duração da aula:________ 

Série/turma: 
___________ 

Número de Participantes: 
___________________ 

Descrição das atividades: 
Materiais 

Utilizados: 
Observações: 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – PARECER DA PLATAFORMA BRASIL 
 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE 

SÁ/ UNESA/RJ 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Título da Pesquisa: O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA (PIBID) DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA 
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA  
Pesquisador: Márcia Milena da Costa Silva  
Área Temática:  
Versão: 2 
CAAE: 43634815.6.0000.5284  
Instituição Proponente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 
LTDA  
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  
 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 1.083.931 
Data da Relatoria: 14/05/2015 
 
Apresentação do Projeto:  
O projeto tem uma sólida base teórica com uma justificativa interessante e preenche 
todos os requisitos estruturais necessários. 
Objetivo da Pesquisa: A pesquisa apresenta um objetivo que se mostra relevante 
para contribuir ao aperfeiçoamento da capacitação docente em matemática mas 
chama a atenção a inexistência de hipótese 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: Existem riscos de nível baixo em termos do 
sigilo das informações e sua manipulação por terceiros. Os benefícios são evidentes 
por permitirem o aperfeiçoamento das políticas públicas de capacitação. 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: O pesquisador atendeu à 
observação deste comitê identificando a hipótese subjacente que não foi 
devidamente identificada pelo pesquisador na primeira submissão, e embora não 
apresente a semi-estrutura pretendida, o baixo risco decorrente da hipótese 
aventada afasta eventuais problemas éticos. 

 
 
 

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 642, 22o andar -Bairro: Centro 
CEP: 20.071-001 UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO Telefone: (21)2206-9726 

E-mail: unesa@estacio.br 
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE 

SÁ/UNESA/RJ 

 

Continuação do Parecer: 1.083.931 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

Os termos apresentados são satisfatórios. 

Recomendações:  

Não há. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: As inadequações do projeto 
foram sanadas satisfatoriamente. 

Situação do Parecer:  

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP:  

Este CEP concorda com o parecer do relator e solicita envio de relatório ao final da 
pesquisa. 

 

 

 

 

Rio de janeiro, 28 de maio de 2015 

_____________________________________ 

Assinado por:  

Luciana de Paula Lima e Schmidt de Andrade  

(Coordenador) 

 
 

 

 

 

 

 

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 642, 22o andar - Bairro: Centro 
CEP: 20.071-001 UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO Telefone: (21)2206-9726 

E-mail: unesa@estacio.br 
 


