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O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é uma 

iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior 

(IES) em parceria com escolas de Educação Básica da rede pública de ensino. Os 

projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas 

desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor supervisor 

da escola. 

As IES interessadas em participar do Pibid apresentam à Capes seus projetos em 

editais públicos de seleção, sendo que podem se candidatar IES públicas e privadas com 

e sem fins lucrativos que oferecem cursos de licenciatura. As instituições aprovadas 

recebem cotas de bolsas (para alunos, professores supervisores e professores 

coordenadores de área) e recursos de custeio e capital para o desenvolvimento das 

atividades do projeto. As seleções dos bolsistas são promovidas por cada IES. 

O Subprojeto Pibid Matemática Goiânia tem por objetivo central desenvolver 

ações coletivas, de cunho teórico e prático, que fomentem experiências formativas 

significativas para os licenciandos e os demais envolvidos, a partir do diálogo e 

intercâmbio permanente entre alunos do curso de Licenciatura em Matemática, os 

professores das escolas parceiras e professores de Matemática da Universidade Federal 

de Goiás. Para tanto, pretende-se consolidar esse Subprojeto como um espaço ímpar 

para o contato efetivo e intenso com a realidade escolar e suas especificidades e, 

principalmente, para a ampliação e consolidação de mecanismos e competências 

inerentes à atuação e profissionalização do professor de Matemática. 

Apresentação 
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Atualmente, o Subprojeto conta com três escolas parceiras: i) O Centro de 

Ensino de Período Integral (CEPI) Dom Abel - SU, estabelecido em uma região 

próxima ao centro urbano da capital goiana, atende, em período integral, um alunato 

aproximado de 240 alunos, na modalidade Ensino Fundamental II. O colégio ampliou o 

turno para tempo integral em 2013; ii) A Escola Municipal Geralda de Aquino, 

localizada no bairro Cidade Jardim, atende alunos da 1ª e da 2ª fase do Ensino 

Fundamental nos turnos matutino e vespertino, e no noturno, alunos da Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos. É uma das escolas mais tradicionais do bairro, hoje 

com cerca de 600 alunos;  iii) A Escola Municipal Itamar Martins Ferreira, situada no 

Setor Bela Vista, oferece Ciclo II, Ciclo III e Sala Multiseriada no turno matutino, Ciclo 

I e Ciclo II no turno vespertino, Educação de Jovens e Adultos e Sala Multiseriada no 

turno noturno. A escola possui alunato aproximado de 747.  

O Seminário Pibid Subprojeto Matemática Goiânia pretende divulgar e 

compartilhar as experiências e investigações realizadas nas escolas parceiras pelos 

bolsistas, supervisores e coordenadores de área e abrir o diálogo e a socialização de 

experiências entre os subprojetos de Matemática em Goiás. Ainda, busca promover 

discussões e reflexões a respeito da situação escolar em Goiás, para o conhecimento da 

comunidade acadêmica e das escolas parceiras, de modo particular a licenciandos e 

professores da rede pública de ensino.  

A primeira edição, em junho de 2017, trouxe o tema A situação escolar em 

Goiás pela ótica do trabalho desenvolvido no Subprojeto Matemática/PIBID/UFG e 

contou com cerca de 100 inscritos participantes. A segunda edição, com lugar no 

Instituto de Matemática e Estatística (IME-UFG) e realização nos dias 05 e 06 de abril 

de 2018, traz o tema: PIBID: Experiências e Desafios. 
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RESUMO 

No presente trabalho trazemos algumas vivências com um projeto de Protagonismo Juvenil, mais 

especificamente apresentando uma experiência com o Clube de Matemática. Relatamos a elaboração, a 

metodologia e a realização de uma atividade inaugural do Clube de Matemática, implementado em um 

Centro de Ensino de Período Integral localizado na cidade de Goiânia/GO. Esse centro de ensino é uma 

escola-parceira do Subprojeto Matemática da Regional Goiânia do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Goiás (UFG).Algumas atividades de 

Protagonismo Juvenil já ocorriam no centro de ensino com a ideia de motivar e envolver os alunos ao 

colocá-los como o centro motor do processo de aprendizagem, ou seja, como os protagonistas. Surgiu 

então a motivação de se criar um projeto com a Matemática, o que veio a ser o Clube de Matemática. O 

termo “clube” veio para simular um ambiente com várias atividades ofertadas, em que eram favorecidos 

com prioridade o dinamismo e envolvimento dos alunos-membros. A atividade aqui apresentada foi 

planejada minunciosamente para propiciar o caráter requerido pelo protagonismo juvenil, sendo a 

primeira atividade do Clube de Matemática, marcando assim, o ponto de partida do clube naquele 

ambiente escolar. Tendo em vista essa preocupação, a metodologia utilizada trouxe jogos teatrais. O 

teatro na Pedagogia permite a participação do aluno, uma vez que tem como papel compor um cenário 

maior, planejado e simulado em conjunto pelo professor e a classe. Os jogos por outro lado, permitem um 

dinamismo que cativa a atenção e o interesse do aluno no processo da aprendizagem.  

Palavras-chave: Clube de Matemática; Protagonismo Juvenil; Jogos Teatrais; PIBID. 
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1 Introdução 

 Esse relato de experiência traz uma perspectiva pibidiana sobre o Clube de 

Matemática. Especificamente, trazemos em detalhes uma atividade inaugural do Clube 

de Matemática implementado a partir dos projetos de Protagonismo Juvenil(PJ) de um 

Centro de Ensino de Período Integral localizado na cidade de Goiânia/GO. 

 O centro de ensino, fundado e autorizado a funcionar pela Lei nº 8.408 de 1978, 

atende cerca de 250 alunos do Ensino Fundamental II em período integral.A instituição 

apresenta como diferencial, além do turno integral, a flexibilidade da grade de aula dos 

alunos. Esses seguem o currículo base, mas participam também de aulas de sua escolha 

como as Eletivas e os projetos do PJ.  

 Desde abril de 2015, o centro de ensino conta com a parceria do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID). Nessa perspectiva, a partir da 

atuação de membros do Subprojeto Matemática/Goiânia, da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), inseridos naquele ambiente escolar, com a participação da professora 

supervisora, surgiu a motivação de implementação do Clube de Matemática, como 

componente do dos projetos de PJ. Assim, no início do mês de abril de 2017, o Clube de 

Matemática ganhou seu espaço como um projeto do PJ com participação dos pibidianos 

(licenciandos bolsistas do PIBID) interessados. 

 Relatamos aqui a elaboração, a metodologia e a realização da atividade 

inaugural do Clube de Matemática. A “aula inaugural” deu-se com a atividade 

denominada “Truques com a Cigana”. Com o objetivo de mostrar o teor lúdico do 

“clubinho”, foi escolhida uma abordagem semelhante a uma apresentação de teatro 

envolvendo jogos, dos quais todos os alunos (do 7º ao 9º) pudessem participar. Nesta 

atividade seria trabalhado a construção de equações e expressões além de problemas 

envolvendo as quatro operações matemáticas. 

 Os alunos-membros receberam com entusiasmo a proposta de jogos teatrais. 

Eles se mostraram interessados com o desenrolar, além de manterem ativa participação 

durante a execução da atividade. Visto que a ideia do Clube de Matemática foi 

alcançada nessa intervenção, ela serviu de motivação para que as próximas trilhassem 

este caminho. 
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2 O Protagonismo Juvenil e o Clube de Matemática no Centro de Ensino 

 A ideia do Protagonismo Juvenil foi proposta pelo pedagogo mineiro Antonio 

Carlos Gomes da Costa, falecido em 2011. Ele acreditava que a participação do jovem 

em todas as fases da aprendizagem (elaboração, execução e avaliação dos resultados), 

promoveria um desenvolvimento pessoal necessário para este se tornar um cidadão mais 

comprometido socialmente e também contribuiria para o desenvolvimento da própria 

comunidade. Em seu livro, Costa (2000) afirma: 

O protagonismo juvenil parte do pressuposto de que o que os adolescentes 

pensam, dizem e fazem pode transcender os limites do seu entorno pessoal e 

familiar e influir no curso dos acontecimentos da vida comunitária e social 

mais ampla. Em outras palavras, o protagonismo juvenil é uma forma de 

reconhecer que a participação dos adolescentes pode gerar mudanças 

decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política onde estão 

inseridos. Nesse sentido, participar para o adolescente é envolver-se em 

processos de discussão, decisão, desenho e execução de ações, visando, 

através do seu envolvimento na solução de problemas reais, desenvolver o 

seu potencial criativo e a sua força transformadora. Assim, o protagonismo 

juvenil, tanto como um direito, é um dever dos adolescentes. (p. 65) 

 

 Brenner (2018) afirma que a visão que se tem dentro dessa proposta da 

juventude é de “detentores de potencial de ação e transformação sociais muito fortes, 

passando a ser agentes do processo educacional e não meros receptores de 

conhecimentos e de propostas pré-definidas”.  

 Projetos de Protagonismo Juvenil já ocorriam com sucesso no colégio Dom Abel 

SU, e pensar em um projeto para a Matemática nesse âmbito pareceu conveniente. A 

ideia originou com a coordenação de área do Subprojeto Matemática/Goiânia, com o 

apoio da professora supervisora, apresentando-se uma proposta de um ambiente 

matemático lúdico, no qual o aluno escolhesse do que participar: o Clube de 

Matemática. 

 O termo “Clube de Matemática” veio para fazer referência ao ambiente de 

clubes em que várias atividades ocorrem ao mesmo tempo e o membro do clube escolhe 
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do que irá participar. Apesar de essa ser a ideia, devido ao espaço físico disponível, foi 

necessário adaptar o projeto para que uma atividade ocorresse por vez. 

 A cada aula aconteceria uma intervenção elaborada por um dos pibidianos, 

como: desenhos matemáticos, teatros, vídeos, leitura de livros matemáticos e oficinas. O 

clube teve seu início com uma atividade em que fora apresentado um teatro elaborado 

por uma pibidiana. O intuito era apresentar enigmas matemáticos para estimular a 

curiosidade dos alunos. 

3 A atividade inaugural do Clube de Matemática 

 Como já foi dito, a atividade inaugural do clube teve um formato de 

apresentação teatral.O conteúdo “operações matemáticas básicas e equações de primeiro 

grau” foi escolhido para a ocasião.Isso porque dessa forma os alunos do sétimo ao nono 

ano estariam aptos a participar. Com o objetivo de inserção dos alunos-membros, foi 

pensado um teatro do qual estes fizessem parte. Uma pibidiana seria uma cigana a 

procura de ganhar dinheiro, os alunos seriam marinheiros com dinheiro e esses 

deveriam manter a postura de não se deixar enganar para não perderem dinheiro nas 

apostas com a cigana. 

3.1 Motivação 

 Sabendo-se do íntimo vínculo do homem com a atividade de narrar e representar 

histórias, a utilização de metodologias envolvendo o teatro se mostrou eficiente em 

disciplinas como história e filosofia. Mesmo que isso não seja a princípio relacionado 

tão diretamente à Matemática, por essa ter cunho prático e objetivo, uma atividade 

prática se mostra igualmente como excelente opção. 

 Especificamente no Clube de Matemática, que temcomo objetivo o 

envolvimento e protagonismo dos membros, a transposição da metodologia teatral se 

fez relevante. A utilização dessa provoca uma sensação de pertencimento do aluno no 

momento em que, ao compor o cenário, o desenvolver da trama principal depende de 

sua existência e participação direta ou indireta.  

 Ainda dentro desse cenário, desejou-se articular um ambiente mais dinâmico e 

cativante. Para isso utilizou-se um novo recurso: jogos em que a Matemática se fazia 

necessária, porém inevidente. Segundo Amaral (2008, p. 99), os jogos influenciam 
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positivamente o aprendizado das crianças. Para ele,“elas observam mais atentamente e, 

desse modo, fixam na memória e em hábitos, mais do que se elas simplesmente 

vivessem indiferentemente todo o colorido da vida ao redor”. 

 Diante disso, a metodologia escolhida para a realização da atividade inaugural 

foi a de jogos teatrais, defendida por Grutzmann (2009), 

Com a utilização do Teatro o aluno pode fazer uma ligação entre a 

experiência – vivenciada nos jogos e na atuação em peças teatrais – e a 

intelectualidade – cognição. Surge então a possibilidade de utilizar o teatro 

como ferramenta pedagógica, ou seja, uma metodologia de ensino, também 

nas aulas de Matemática [...] (p. 32). 

3.2 Elaboração 

 A intervenção foi elaborada para acontecer em duas aulas, sendo essa dividida 

em três momentos. No primeiro, uma pequena história seria lida pela professora 

supervisora a fim de apresentar aos membros do clube a situação. O segundo consistia 

no desenvolvimento de quatro dinâmicas. Por fim, no terceiro momento, os alunos 

teriam a oportunidade de perguntar à pibidiana (cigana) como ela descobriu os 

resultados certos e ela explicaria como tudo foi feito utilizando Matemática. Em cada 

uma dessas dinâmicas a cigana apresentaria o jogo com uma aposta de que ela 

conseguiria adivinhar algo tendo informações que pareciam ser insuficientes para tal 

fim. 

 O primeiro jogo, do qual três alunos voluntários participariam, consistia em uma 

aposta para a cigana adivinhar a resposta de um cálculo envolvendo um número que 

eles, em grupo, escolheram em segredo. A ideia do segundo jogo foi semelhante ao 

primeiro, mas nesse a resposta final que a cigana adivinharia envolveria um nome de 

país e um animal. Em ambos foram utilizadas as quatro operações matemáticas, 

propriedades de divisibilidade e associação de números com letras. 

 O terceiro jogo consistia em um aluno jogar três dados sobre uma mesa e a 

cigana adivinhar qual o número que estava na face de baixo do dado sem poder virá-lo 

para olhar.Seria necessário para esse truque, saber contar a soma de duas faces de um 

dado qualquer e depois somar ou subtrair. 
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  O quarto jogo envolvia cartas de baralho separadas igualmente em três montes. 

Os alunos escolheriam um número e com ele fariam algumas mudanças nosmontes, 

como indicado pela pibidiana. Ao final, a cigana diria a quantidade de cartas no monte 

do meio. O conteúdo necessário para compreender o truque era cálculo envolvendo 

equações. 

3.3 Realização 

 A ideia de um novo PJ causou tumulto na escola. A professora supervisora 

queria que o conteúdo do Clube de Matemática fosse uma surpresa e, portanto, os 

alunos estavam curiosos ao chegar para a primeira aula.  

 Foram separadas e divididas notas do jogo “banco imobiliário” para distribuir 

para os alunos. A pibidiana responsável pela atividade se caracterizou de cigana com 

vestimentas e adornos. Os alunos se mostraram entusiasmados com o que estava por vir, 

e muito apreciaram receber o “dinheiro”. 

 Dos vários voluntários apresentados para a primeira dinâmica, três foram 

escolhidos e eles fizeram tudo conforme o necessário para o sucesso do truque. Foi 

apostada uma quantia entre os participantes e a Bolsista de Iniciação a Docência (BID). 

Os alunos ficaram impressionados com o resultado e não tiveram problemas em dar o 

dinheiro apostado para a cigana. 

 Para o segundo jogo, devido à quantidade de marinheiros que queriam participar, 

foram formados três grupos. Ao final de cada instrução foi preciso um tempo 

considerável para que os grupos efetuassem os cálculos. No momento em que a cigana 

apresentou a resposta, um dos grupos afirmou estar errado. Revemos as suas contas e 

percebemos que eles haviam errado, por uma unidade, uma soma. 

 Para a terceira e quarta dinâmica foram escolhidos alunos mais tímidos que 

ainda não haviam participado. No jogo do dado um dos alunos se destacou, este 

entendeu como funcionava a soma das faces opostas de um dado. Ele explicou 

timidamente ao resto da turma, mas alguns permaneceram confusos e então a pibidiana 

entrou em ação para sanar as dúvidas. 

 Em três dinâmicas o dinheiro apostado entre os marinheiros e a cigana foi 

passado para ela. Somente no terceiro jogo, o jogo dos dados, o dinheiro apostado 
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retornou ao aluno. Quando as quatro dinâmicas, com sucesso, foram concluídas, a 

pibidiana perguntou quem tinha interesse em saber a explicação para cada um dos jogos. 

Todos levantaram as mãos em resposta à pergunta e até mesmo ofereceram do seu 

dinheiro para ouvir o que ela tinha a dizer.  A pibidiana, jubilosa com a euforia da 

turma, explicou por ordem de pedidos cada passo. O quadro foi usado apenas em um 

momento para desenhar o que viria a ser uma equação.A aula foi encerrada com êxito. 

 A agitação e euforia presenciadas nesse momento tão especial para o 

aprendizado denotam a importância de se usar como metodologia os jogos na 

matemática. Concordando com Smole, Diniz e Milani (2007, p. 10), “[...] todo jogo por 

natureza desafia, encanta,traz movimento, barulho e certa alegria para o espaço no qual 

normalmente entram apenas o livro, o caderno e o lápis”. 

4 Resultados e considerações finais 

 O teor espontâneo e dinâmico se mostrou presente do começo ao fim da aula, o 

que inaugurou com triunfo o ambiente denominado Clube de Matemática.Ressaltando 

que a proposta, especialmente para a primeira aula,era de incitar o prazer nos alunos ao 

se envolver com a Matemática, obteve-se sucesso com tal atividade. Ainda, o 

protagonismo juvenil foi amplamente vivenciado, uma vez que todos poderiam atuar 

ativamente do desenrolar da atividade. 

 O envolvimento e a euforia por parte dos alunos configuraram os maiores 

ganhos dessa experiência. Para eles, a motivação em aprender Matemática mediante 

aquela estratégia ficou clara. Para nós, foi motivador perceber o interesse dos alunos em 

conhecer o quê de Matemática estava por trás das situações postas na atividade teatral. 

  Como empecilho para o desenvolver da dinâmica realizada, em particular, 

podemos citar a própria inabilidade dos alunos ao efetuar cálculos básicos.A timidez 

ficou evidente em alguns alunos quando esses se mostraram desconcertados ao realizar 

cálculos diante dos demais durante o jogo de aposta com a BID.  

 Diante dessa situação, o trabalho em equipe foi de grande ajuda, mesmo 

havendo uma falha durante uma das dinâmicas em que um cálculo foi feito 

erroneamente por um grupo. No entanto, isso em nada inviabiliza a utilização de tais 

estratégias. Na verdade, isso nos aponta potenciais melhorias, como diagnosticar o 
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grupo de alunos envolvidos nas atividades e procurar envolver conteúdos que não 

causem grandes dificuldades à execução das atividades e, mais ainda, aproveitar desses 

momentos para sanar dificuldades de conteúdos básicos. 

 Diante de nossas observações, entendemos que esses ambientes de 

aprendizagem dinâmicos revelam fortes potenciais de promover apropriações de novos 

conteúdos, de resgatar conteúdos que causam dificuldades, de oferecer espaços 

inclusivos para a participação de todos os interessados. Ainda, como aprendizado ficou 

o potencial interesse dos alunos que pode ser explorado em momentos lúdicos por meio 

de jogos. 
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RESUMO 

O presente trabalho consiste em abordar e analisar, sob visões dos envolvidos, o Atendimento – que se 

traduz em uma metodologia de ensino individualizado, na qual envolvem alunos que possuem 

dificuldades básicas em matemática e/ou português, onde o professor responsável por uma turma 

específica trabalha atividades distintas visando sanar os embaraços que os alunos participantes 

acumularam. No ano de 2017 alguns bolsistas do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) Subprojeto Matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional Goiânia 

acompanharam a escola-parceira Escola Municipal Geralda de Aquino, uma instituição pública de 

educação básica localizada na cidade de Goiânia, sob supervisão do professor Rodolfo Teixeira Leão, 

onde o Atendimento era realizado e este era responsável pelas turmas I1 e I2 (referentes ao 9º ano do 

ensino fundamental). Após acompanhar os encontros desta metodologia, constatar tamanha relevância 

neste procedimento e presenciar momentos como em que dúvidas que os alunos traziam consigo há anos 

eram reparadas, ou ainda,  momentos onde eles se mostravam dispostos a solucionar as listas oferecidas 

foi-se aspirado este trabalho e, para tal, elaborou-se entrevistas com o propósito de compreender o 

formato, a finalidade, os pontos positivos e negativos e as significâncias do Atendimento. Em vista disso, 

este trabalho traz, além de um melhor esclarecimento sobre o que venha a ser o Atendimento, alguns 

trechos essenciais de certas entrevistas realizadas e um parecer sobre seus meios de aplicação. É 

perceptível que os propósitos desta obra vão para fora da simplória divulgação desta metodologia, pois, 

com os diagnósticos aqui presentes torna-se viável, para o caso de o Atendimento ser colocado em 

prática, atingir uma porção maior de alunos participantes e proporcionar a quantidade máxima de 

privações em matemática e/ou português desvendadas.  

Palavras-chave: Atendimento; Pibid; entrevista; dificuldades, Matemática. 
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1 Contextualização 

 O Subprojeto PIBID
1
 Matemática UFG/Goiânia busca desenvolver suas 

atividades incentivando a formação dos alunos-bolsistas
2
 no desenvolvimento direto de 

atividades nas escolas-parceiras
3
 de modo a proporcionar a esses alunos-bolsistas e aos 

professores-supervisores
4
 momentos de formação significativa, permitindo aos bolsistas 

se apropriarem da realidade escolar, aliando a teoria da universidade à prática de ensino 

da Matemática dentro do contexto sala de aula.  

 Este trabalho refere-se à vivências em uma escola pública de ensino básico, 

localizada em Goiânia/GO. Nela, adota-se o termo Atendimento, que é atribuído a uma 

metodologia presente na instituição, consistindo de acompanhamento a parte da sala de 

aula de alunos que possuem dificuldades básicas em matemática e/ou português, e 

basicamente consta de atividades como lista de exercícios matemáticos e propostas de 

produções textuais, que são aplicadas fora da turma do aluno em questão. 

 Nosso objetivo é apresentar o que vem a ser o Atendimento e outras ações que o 

cercam. Dentre elas, algumas das diversas atividades desenvolvidas ao decorrer do ano 

de 2017, em parceria com o professor-supervisor. Durante esse ano, o professor-

supervisor lecionava Matemática para uma turma G e duas turmas I’s (referentes ao 7° e 

9° ano do Ensino Fundamental, respectivamente), além de ser responsável pelo 

Atendimento oferecido aos alunos das turmas I1 e I2. Tais atividades foram planejadas 

pelo professor-supervisor e realizadas pelos alunos participantes em companhia e 

auxílio dos alunos-bolsistas. 

 Foi no decorrer do acompanhamento das atividades realizadas nos encontros do 

Atendimento que surgiu a grande motivação de aprofundarmos no tema. De um lado, 

elementos como alunos deixando de assistir aulas para comparecer ao Atendimento, 

alunos que se recusavam a participar do Atendimento, espaços físicos nem sempre 

adequados, dentre outros, foram norteadores. De outro, notamos um enorme potencial 

na escolha dessa metodologia. Tudo isso deixou evidente a importância em ouvir 

aqueles que planejam o Atendimento e aqueles que são o “público-alvo”.  

                                                           
1
 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, oferecido pela CAPES 

2
 Nome dado ao aluno de graduação que participa do PIBID na modalidade bolsista. 

3
 Nome dado às instituições públicas de ensino básico que têm parceria com o PIBID. 

4
 Nome dado ao professor bolsista da escola-parceira do PIBID. 



 

   

15 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

 Estávamos convencidos de que a metodologia do Atendimento é uma alternativa 

promissora, pois trata-se de uma alternativa que leva em consideração o perfil dos 

sujeitos envolvidos naquele processo de ensino-aprendizagem, “é feita de acordo com o 

aluno, suas características cognitivas e escolares, com o conteúdo, sua natureza, sua 

lógica, e com o contexto, ou seja, as circunstâncias e condições do aluno, do professor, 

da escola, da comunidade.” (RANGEL, 2008, p. 10) 

 Diante do exposto, a proposta em explorar tal alternativa e seus efeitos sobre os 

alunos foi estabelecida. Entrevistas foram elaboradas, planejadas e realizadas, 

envolvendo uma porção dos alunos participantes. Trazemos aqui alguns exemplos das 

perguntas que realizamos e, dialogando com algumas pesquisas sobre esse tipo de 

metodologia, apontamos elementos positivos e negativos, assim como possibilidades de 

aperfeiçoamento da proposta e de sua ampliação a fim de atender um número maior de 

alunos.  

2 O Atendimento  

 Na escola-parceira em questão, o Atendimento é um espaço de aprendizagem 

com as características de aula de reforço. Sendo assim, se configura com um 

acompanhamento a parte da sala de aula com os alunos participantes, ocorrendo uma 

vez por semana com uma média de sete a oito alunos (lembrando aqui que este trabalho 

traz informações sobre o Atendimento feito com alunos do 9º ano) com predomínio de 

atividades com a natureza de lista de exercícios matemáticos separadas por conteúdos. 

 É realizado na biblioteca da escola, no qual os bolsistas juntamente com o apoio 

do professor-supervisor tornam-se responsáveis pelos alunos das turmas I’s (9°ano), 

onde o professor-supervisor estaria encarregado de elaborar as atividades e os bolsistas 

encarregados de auxiliar os alunos participantes em suas resoluções visando sanar as 

dúvidas que, normalmente, acompanhava-os há anos. 

 Como se tratam de dúvidas provenientes de algum conteúdo já visto, é um 

enorme desafio trabalhar com atividades que abrangem os diversos níveis de defasagem 

conceitual e outras dificuldades dos alunos. Diante desse cenário, as atividades são 

organizadas e divididas levando em consideração as possíveis dúvidas que determinado 

conteúdo possa apresentar. 
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 Nas primeiras semanas de aula, há um momento avaliativo em que são 

realizadas duas avaliações diagnósticas. Toda a escola, ao mesmo tempo, passa por essa 

experiência, que envolve uma lista de exercícios matemáticos e uma produção textual. 

Posteriormente é feita a correção e os alunos que são diagnosticados com dificuldade 

matemática incompatível com a sua série/turma são selecionados a participarem do 

Atendimento. No ano de 2017 o professor-supervisor ficou encarregado do 

Atendimento das turmas I’s, ou seja, ele era responsável por auxiliar os alunos do 9° 

ano diagnosticados com dificuldades em matemática e/ou português. Tal auxílio ocorria 

nas manhãs das quintas-feiras, onde o professor interrompia as aulas das turmas em 

questão e redirecionava alguns alunos da aula tradicional para o Atendimento. Sendo 

assim, a realidade que nos deparamos nessas aulas era de alunos que sabiam possuir 

dificuldade em matemática e/ou português, mas que nem todos sentiam 

interesse/necessidade em saná-la, ou seja, por muitas vezes ocorria de o aluno ser 

convocado, mas não aparecer para o encontro do Atendimento, já que está atividade não 

era imposta sobre o aluno. 

 Em cada encontro o professor disponibiliza uma atividade com determinado 

conteúdo, podendo esse ser ou não similar àquele que estava sendo trabalhado na sala 

de aula. Cada aluno-bolsista era responsável por auxiliar entre um e três alunos 

participantes na resolução da lista, posto que, como diz STORTI (2010)  

Estando apenas o professor e o aluno, torna-se possível ir a fundo na 

dificuldade “de base” verificada, sem a preocupação com o vasto conteúdo 

que deve ser ensinado a todos os alunos no curto período de tempo pré-

estabelecido da aula coletiva. [...] O ensino individualizado propicia a 

possibilidade de o professor ter a liberdade de explicar algo sem as restrições 

de uma aula em turma. Assim, pode ir, aos poucos, construindo o raciocínio 

junto ao aluno, pensando com ele e partindo de pressupostos a partir de suas 

próprias ideias (do aluno) também. 

 O auxílio fornecido pelos bolsistas não visava somente responder corretamente 

cada questão da lista, mas sim, elucidar as dúvidas dos alunos, sendo elas em relação ao 

algoritmo que deva ser utilizado, à interpretação de problemas, à transformação e 

utilização de unidades de medida, dentre outros detalhes e aspectos cruciais para uma 

correta solução das listas propostas. Isso configurava o Atendimento como uma 

oportunidade muito interessante de continuar diagnosticando fragilidades e estudar as 

possibilidades em buscar de saná-las. 
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3 Métodos e Discussões 

 Com o acompanhamento do Atendimento identificamos situações que 

despertaram a atenção, como por exemplo: i) para participar do Atendimento o aluno 

não estaria acompanhando as aulas da sua turma, naquele horário; ii) alguns alunos 

faltavam bastante, às vezes por realmente faltarem à escola naquele dia, outras vezes 

por se recusar a sair da sala e ir participar do Atendimento; iii) algumas vezes a 

biblioteca da escola não poderia ser utilizada e o Atendimento era deslocado para os 

corredores da escola (ambiente em que encontrávamos diversos elementos de distração 

aos alunos), ou ainda, havia ocasiões em que o Atendimento não era realizado; iv) às 

vezes sentíamos que o tempo era pouco e que as dúvidas dos alunos persistiam. 

 Tais questionamentos deram origem à Entrevista (Quadro 01), planejada visando 

entender essas questões postas e, se possível, gerar discussões que propiciassem 

movimentos que buscassem aperfeiçoar a realização do Atendimento nos anos 

seguintes, visando potencializar seus efeitos e resultados. 

 

Perguntas Destinadas aos Funcionários da 

Escola 

Perguntas Destinadas aos Alunos 

Participantes do Atendimento 

Pergunta 01: Em sua opinião, qual o real 

sentido do Atendimento?  

Pergunta 01: Em sua opinião, os 

outros alunos possuem uma visão 

diferente com aqueles que 

participam do Atendimento? 

Pergunta 02: Você realmente considera-o 

útil? 

Pergunta 02: Você sentiu diferença 

no seu aprendizado durante sua 

participação? 

Pergunta 03: Você considera justa a forma 

como são selecionados os alunos participantes 

do Atendimento? 

Pergunta 03: Se você pudesse ter 

escolhido, você teria participado do 

Atendimento? Por quê? 

Pergunta 04: Você considera ideal a forma 

como é realizado? 

Pergunta 04: Você gostou do jeito 

que foi realizado? 
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Pergunta 05: Tem algo que você mudaria na 

dinâmica do Atendimento? O que seria? Qual 

o motivo da mudança? 

Pergunta 05: Por que você 

freqüentava o Atendimento? 

Pergunta 06: Se você pudesse, tem 

algo que você mudaria na dinâmica 

do Atendimento? O que seria? Qual 

o motivo da mudança? 

(Quadro 01 ) 

 Dentre os funcionários entrevistados, destacamos a coordenadora pedagógica, de 

quem consideramos a entrevista muito proveitosa, com respostas e questionamentos que 

favoreceram as discussões que trazemos. No Quadro 02 a seguir, apresentamos alguns 

trechos dessa entrevista. 

 

Trechos da entrevista com a Coordenadora Pedagógica do ano de 2017 

Perguntas Respostas 

Em sua opinião, qual o real sentido do 

Atendimento? 

 

 

O Atendimento é uma proposta que visa 

sanar as dificuldades dos alunos que não 

conseguem acompanhar suas respectivas 

turmas. 

Você realmente considera-o útil? 

 

 

 

Sem sombra de dúvidas, sim! Porém, 

reconheço ser um trabalho limitado, 

visto que é feito com um número 

relativamente pequeno diante o grande 

número de alunos que apresentam 

dificuldades.  
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Tem algo que você mudaria na dinâmica 

do Atendimento? O que seria? Qual o 

motivo da mudança? 

 

 

 

 

 

Sim. Eu mudaria o hora rio que ele é 

realizado, passando-o para o contra-

turno e destinando um único professor, 

para assim podermos ter melhores 

resultados pois, poderemos abranger 

uma maior quantidade de alunos, além 

de que o professor se dedicará 

exclusivamente a isto. 

(Quadro 02) 

 Encontramos em Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 140-141) a afirmação de que o 

pesquisador pode fazer uma análise de conteúdo, das palavras, das justificativas ou dos 

exemplos, para tentar descobrir preferências sempre visando os objetivos da pesquisa. 

Embasados nessa proposta, após analisarmos o material coletado, escolhemos alguns 

apontamentos. Das entrevistas feitas com os alunos que participaram do Atendimento 

em 2017, duas se destacaram por mostrarem visões que consideramos maduras diante 

da metodologia, embora também enxergassem suas falhas. No Quadro 03, incluímos 

alguns trechos dessas entrevistas, identificando os alunos por “A” e “B”. 

Trechos da entrevista com dois alunos que participaram do  

Atendimento em 2017 

Perguntas Respostas aluno “A” Respostas aluno “B” 

Você sentiu diferença no 

seu aprendizado durante 

sua participação? 

 

Sim, muita diferença, pois 

eu passei a entender coisas 

que eu já fazia. 

Sim, porque eu aprendia 

mais com as atividades 

que a gente fazia do que 

na sala. 

Se você pudesse ter 

escolhido, você teria 

participado do 

Atendimento? Por quê? 

 

 

Sim, porque agora eu sei 

que participando a gente 

aprende mais. 

Sim, porque é bom. Mas 

se fosse pra participar de 

novo, eu não iria querer 

para deixar os outros que 

ainda não foram. 
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Por que você freqüentava o 

Atendimento? 

 

 

Porque eu gostava de 

aprender mais lá. 

Porque as vezes eu não 

aprendia na sala de aula 

mas lá eu aprendia, então 

eu preferia ir pra lá. 

Se você pudesse, tem algo 

que você mudaria na 

dinâmica do Atendimento? 

O que seria? Qual o motivo 

da mudança? 

Não. Sim. Eu mudaria a hora 

que é feito pra gente não 

perder aula e pra mais 

alunos participar. 

(Quadro 03) 

4 Considerações Finais  

 O estudo aqui apresentado ainda está em fase inicial. Apesar de voltarmos nossa 

atenção ao processo de Atendimento durante o ano de 2017, os dados coletados com 

nossas entrevistas foram obtidos no início de 2018, o que restringiu de certa forma a 

amostra dos dados: conseguimos realizar as entrevistas somente com aqueles que 

permaneceram na escola, ou seja, funcionários que continuaram lá trabalhando e alunos 

que repetiram o ano letivo, uma vez que este trabalho foi constituído sob o Atendimento 

com alunos do 9° ano. Ainda assim, acreditamos que encontramos relatos que apóiam 

nossa proposta de aproveitarmos o ambiente fornecido pelo Atendimento como 

propulsor de resgate e reinserção de alunos com dificuldades. 

 Destacamos a importância desta metodologia reconhecida pelos funcionários da 

escola-parceira e também pelos alunos participantes, pois, embora concordem quanto ao 

fato de que há muito o que progredir, atestam, confirmam e sentem os avanços já 

colhidos graças ao arrojo no que concerne à execução do Atendimento. 

 Vale salientar ainda que, há muitos desafios no caminhar necessário para 

aperfeiçoar seus procedimentos de aplicação em razão de estar sempre aspirando o 

efeito de abranger mais alunos que possuem dificuldades básicas e obter melhores 

resultados. 
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RESUMO  

Em uma de nossas reuniões gerais mensais do PIBID, subprojeto matemática-UFG/ Goiânia, trouxemos 

para a discussão uma atividade realizada em uma escola parceira do subprojeto que teve como tema o 

bullying escolar, essa discussão nos motivou a elaborar este artigo. A violência na escola interfere 

diretamente no processo de ensino-aprendizagem e no rendimento das aulas. Diante dessa situação, 

queremos ao longo do trabalho discutir as concepções formativas dos professores supervisores do PIBID 

subprojeto matemática-UFG/ Goiânia ao que tange ao bullying escolar, fazendo uma análise de um 

questionário elaborado para os professores supervisores das escolas parceiras do nosso Subprojeto.. 

Começamos trazendo para o leitor o contexto onde esse estudo foi realizado e buscando como aporte 

teórico alguns autores, dentre esses Lopes Neto, Beaudoin e Taylor, Libâneo e Sposito. O método 

utilizado foi o de Estudo de Caso e como ferramenta de coleta de dados um questionário com 8 perguntas. 

Ao analisarmos o questionário foi possível perceber que os professores têm consciência da importância 

do tema, mas o assunto é pouco debatido no ambiente escolar. Esses professores já possuem uma carreira 

na sala de aula no ensino básico de pelo menos uma década e apesar de já terem presenciado situações de 

violência física e/ou verbal nesse ambiente falta-lhes alternativas para resolver o problema. 

 
Palavras-chave: Bullying escolar; Violência; Educação; Concepções Formativas. 
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1 Introdução 

O presente trabalho é motivado por uma atividade sobre o bullying escolar 

realizada no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). A atividade foi aplicada nas turmas de oitavos anos em uma escola pública de 

tempo integral localizada em Goiânia com o objetivo de trazer como tema de discussão 

o bullying na escola com seus principais motivadores e possíveis soluções. Com as 

discussões que trazemos, buscamos analisar os discursos dos professores supervisores 

de matemática das escolas campo do PIBID Subprojeto Matemática UFG/Goiânia ao 

que tange o bullying escolar. 

 A atividade foi aplicada em apenas uma escola campo do referido subprojeto, 

enquanto o questionário foi aplicado com todos os professores supervisores de 

matemática, pois a motivação para esse trabalho surgiu em uma das reuniões gerais após 

a aplicação da atividade com todo o grupo. 

O Subprojeto-Matemática UFG/Goiânia está estruturado sob a coordenação de 

dois professores (coordenadores de área), três professores supervisores (cada um 

atuando em uma escola-parceira do Subprojeto) e 21 bolsistas de iniciação à docência. 

Parte da dinâmica de nossas ações é a realização de reuniões gerais mensais, 

envolvendo todos os membros do Subprojeto, momento em que, dentre outros, 

socializamos as vivências nas escolas. Em uma de nossas reuniões gerais, trouxemos a 

referida atividade para discussão. Foi um momento de amplo e profundo debate, do qual 

extraímos importantes e interessantes observações por parte dos professores 

supervisores. Ao observar o que foi dito ao longo da reunião geral, achamos importante 

analisar as concepções formativas dos professores ao que se refere ao bullying escolar.  

Concepções formativas em síntese são tudo o que os professores assumem como 

correto em sua prática e nesse sentido tem sua origem nos cursos de graduação, 

especialização e sua concretização no cotidiano escolar. Queremos discutir aqui se o 

professor realmente está apto a lidar com situações de violência desse tipo na escola. A 

partir da análise desses discursos, buscamos refletir sobre suas concepções formativas 

relacionadas ao bullying escolar. 

 



 

   

24 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

2 Justificativa 

Em um período aproximado de dois meses, a partir de nossa atuação em duas 

turmas de oitavos anos em uma escola pública de tempo integral localizada em Goiânia, 

observamos um comportamento diferente por parte de alguns alunos. Uma indisposição 

atípica nas aulas de Matemática, um desinteresse meio velado na participação nessas. 

Deu-se aí o momento em que a professora regente começou a investigar sobre possíveis 

causas daquele comportamento nas turmas. Algumas situações sérias vieram à tona: 

alunos com manifestação pública em cometer suicídio; e outros iniciando no mundo das 

drogas. Enfim, uma série de dificuldades emocionais (fortes) que estavam atrapalhando 

o rendimento e a aprendizagem nas aulas de Matemática. A sensação que eles passavam 

era de que gostariam, de certa maneira, expressar o que sentiam, queriam falar sobre 

suas dores, precisavam expor o que lhes incomodavam.  

A escola ainda é um ambiente pouco explorado como local perpetuador da 

violência, entretanto a violência na escola caracteriza um problema grave e complexo, 

um tipo visível de violência juvenil (LOPES NETO, 2005). O bullying tem sido o tipo 

de violência inconscientemente cometido e sofrido por alunos e alunas nessa 

perpetuação da violência. A violência sofrida pelos alunos reflete de maneira negativa 

na aprendizagem e contribui para o bullying escolar. Segundo Beaudoin e Taylor 

 (2006, p. 57), “[...] crianças que fazem declarações em tom agressivo na escola podem 

estar reprimindo 75% da frustração e da raiva que sentem por causa de uma situação 

familiar difícil”. Ao ser vítima da violência, o aluno carrega frustrações e raivas que 

podem ser expressadas em forma de bullying escolar.  

Durante as atividades desenvolvidas na escola-parceira, foi proposta uma 

intervenção sobre leitura e interpretação de dados estatísticos por um dos bolsistas que 

estava preocupado com as observações que estava fazendo a respeito do comportamento 

desenvolvido pelos alunos. Foi nesse momento que surgiu a proposta, em que fora 

acordado trabalhar o conteúdo proposto associado ao tema bullying, com o objetivo de 

que os alunos expressassem seus sentimentos em relação a esse possível sofrimento e a 

outros que surgissem (o que de fato ocorreu) e, claro, não esquecendo da interpretação 

dos dados acerca do assunto. 
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Foram apresentados alguns vídeos sobre o tema, incluindo dados estatísticos, 

para que os alunos começassem a pensar sobre o assunto. Depois desse momento, foi 

aberto o espaço para que os alunos falassem. Muitos manifestaram sua tristeza em sofrer 

com o bullying, e muitos não quiseram se expor dessa maneira, mas ficava evidente seu 

incômodo com situações repetidas de constrangimento com essa agressão. Com o 

depoimento de um colega, outro também começava a se sentir seguro para falar e, 

assim, os relatos foram acontecendo de maneira natural. O sofrimento e a angústia de 

um, encontrava com a tristeza do outro. Foi um momento muito rico e raro nas aulas de 

Matemática. Alguns acordos de paz entre agressores e vítimas foram feitos nesse 

momento. Foram apenas duas aulas em cada turma, mas que tiveram desdobramentos 

bem significativos nas vidas dos alunos (e por que não da professora!). 

Alguns encaminhamentos mais sérios surgiram depois dessas aulas de 

Matemática. Alunos encaminhados ou orientados a procurar ajuda profissional para 

possíveis tratamentos com psicólogos ou psiquiatras. Convites para pais irem à escola 

para conversar sobre essas situações que acontecem com seus filhos.  

Esse olhar mais afetuoso, com um pouco mais de preocupação com o bem-estar 

dos alunos e um pouco menos de envolvimento em só cumprir o currículo, nos 

aproxima de maneira natural do aluno. Em certos momentos, é mais proveitoso para o 

processo de ensino-aprendizagem que o professor propicie momentos como esses, para 

que seus alunos se sintam confortáveis para expressar o que lhes incomodam, do que 

aprender um conceito matemático. A confiança e a afetividade na relação professor-

aluno pode tornar esse processo com resultados muito positivos. 

Essa é uma questão mais complexa do que se imagina. Estão envolvidos crenças, 

sensações e sentimentos das duas partes. Se o professor não fizer questão de “enxergar” 

o aluno como um ser humano, cheio de pensamentos e emoções, vão se passar anos e 

anos, com processo ensino-aprendizagem um tanto fracassado e as duas partes se 

sentido frustradas em seus papéis.  

Ao preocuparmos com o processo de ensino-aprendizagem, decidimos fazer esse 

artigo para analisar os discursos dos professores supervisores de Matemática das escolas 

parceiras do PIBID Subprojeto Matemática UFG/Goiânia no que tange ao bullying 

escolar. Assim, definimos por objetivos que a partir das respostas dos professores aos 

questionamentos realizados, iremos analisar seus discursos, suas concepções formativas 
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acerca do tema proposto e realizar uma reflexão acerca do papel do professor na 

prevenção do mesmo supracitado acima. 

3 Fundamentação teórica 

As situações de violência no contexto escolar vêm se tornando recorrente nas 

últimas décadas, e uma situação de violência específica que ocorre entre os alunos tem 

sido foco de estudo de vários profissionais da educação e da psicologia, o bullying - 

termo em inglês que na tradução traz o significado puro de intimidação. Esse termo foi 

adotado em diversos países inclusive no Brasil. 

 
Bullying caracteriza-se por atos repetitivos de opressão, tirania, agressão e 

dominação de pessoas ou grupos sobre outras pessoas ou grupos, subjugados 

pela força dos primeiros. Trata-se de indivíduos valentes e brigões que põem 

apelidos pejorativos nos colegas, aterrorizam e fazem sofrer seus pares, 

ignoram e rejeitam garotos da escola, ameaçam, agridem, furtam, ofendem, 

humilham, discriminam, intimidam ou quebram pertences dos colegas, entre 

outras ações destrutivas (LOPES, ARAMIS, SAAVEDRA, 2003 p.3).  

 

A situação de violência presente no cotidiano do aluno pode refletir diretamente 

no processo educativo. Segundo Sposito (2004, p.163) 

A análise das causas e das relações que geram condutas violentas no interior 

da instituição escolar impõe alguns desafios aos pesquisadores e profissionais 

do ensino, pois demanda tanto o reconhecimento da especificidade das 

situações como a compreensão de processos mais abrangentes que produzem 

a violência como um componente da vida social e das instituições, em 

especial da escola, na sociedade contemporânea. 

 

O bullying escolar tem por característica um comportamento violento 

intencional e repetitivo entre estudantes, nessas situações temos as figuras do agressor e 

da vítima. E nos perguntamos: qual é o papel do professor em relação a essas situações? 

(TOGNETTA ; VINHA, 2010, p.3) dizem,  

Falamos do bullying, uma faceta da violência que machuca, mas que para 

muitos educadores se encontra longe de ser entendida e mesmo legitimada 

como uma forma de violência. Diferentes pesquisas têm nos atestado tais 

fatos: quando se fala da violência na escola, o lócus central do problema 

parece ser os sinais de desobediência às ordens de quem impõe as regras na 

escola (NOGUEIRA, 2004; TOGNETTA, 2008; TOGNETTA; VINHA, 

2008). À revelia, crianças e adolescentes são intimidados, menosprezados, 

diminuídos, ameaçados por seus pares sem que as autoridades na escola 

queiram sequer perceber que há um problema, ainda que não lhes afete 

diretamente. 
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O bullying escolar precisa ser visto como um problema pelos educadores. Os 

agressores que cometem o bullying, muitas vezes, num comportamento agressivo está 

liberando ali alguma raiva reprimida causada por um problema familiar ou por ser 

vítima de uma violência seja ela psicológica ou física. 

 

4 Método 

Este estudo teve caráter qualitativo e tendo em vista a complexidade e a 

abrangência do tema bullying escolar, utilizaremos o método de Estudo de Caso para 

tratar do assunto de maneira pontual. Sobre o método de Estudo de Caso, Rocha (2008, 

p.23) diz, 

O Estudo de Caso – enquanto método de investigação qualitativa – tem sua 

aplicação quando o pesquisador busca uma compreensão extensiva e com 

mais objetividade e validade conceitual, do que propriamente estatística, 

acerca da visão de mundo de setores populares. Interessa ainda as 

perspectivas que apontem para um projeto de civilização identificado com a 

história desses grupos, mas também fruto de sonhos e utopias. (ROCHA, 

2008, p.23). 

Dentro do Estudo de Caso utilizaremos um questionário ,que foi aplicado via e-

mail, como meio de coleta de informações para a nossa pesquisa. O questionário, 

segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de investigação composta 

por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 

tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Gil (1999, p. 128/129) ainda aponta os pontos positivos da utilização do 

questionário,  

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas 

numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado 

pelo correio; b) implica menores gastos com pessoal, posto que o 

questionário não exige o treinamento dos pesquisadores; c) garante o 

anonimato das respostas; d) permite que as pessoas o respondam no momento 

em que julgarem mais conveniente; e) não expõe os pesquisadores à 

influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. 
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5 Análise dos discursos 

Foi elaborado um questionário com 8 questões a fim de buscar uma 

caracterização geral a respeito dos aspectos formativos dos professores supervisores no 

que refere ao bullying escolar. Para que possam ser preservadas as identidades desses 

profissionais utilizaremos as nomenclaturas: professor A, professor B, professor C. 

O professor A tem cerca de 10 anos de atuação em sala de aula, é formado em 

uma instituição federal de ensino superior e possui uma especialização em educação. O 

Professor B atua em sala de aula há 14 anos, é formado em uma instituição federal de 

ensino superior e possui uma especialização em educação matemática. Já o professor C 

tem cerca de 16 anos de atuação em sala de aula, é formado em uma instituição federal 

de ensino superior, é mestre e possui uma pós-graduação em Administração Gerencial 

pela FGV. Durante suas vidas profissionais todos afirmaram já ter presenciado dentro 

da sala de aula situações de violência física e/ou verbal entre alunos e em alguns casos 

com outros agentes escolares.  

Dentro do questionário lhes foram posta a seguinte questão: para você, enquanto 

professor, quais são as principais causas do bullying escolar?  

O professor B aponta como principais causas “A falta de respeito entre as 

pessoas. A falta de empatia entre os alunos, entre professores e alunos, coordenadores 

e alunos e qualquer outro agente pertencente à escola. A falta de maturidade dos 

alunos e de alguns adultos também. Problemas emocionais mal resolvidos entre todos 

esses envolvidos”. 

O professor A diz, “No âmbito da escola, a principal causa do bullying é o fato 

dos alunos não respeitarem as diferenças. Qualquer aluno que tenha um 

comportamento ou uma postura fora do considerado ‘normal’ é uma vítima potencial. 

Se essa vítima não consegue se posicionar ou denunciar as perseguições ou alguém não 

intercede, o bullying ganha espaço”.  

Já o professor C fala que, “A principal causa do bullying é a cultura brasileira, 

que desde sua colonização é altamente preconceituosa, e pouco se faz para mudar esta 

realidade.” 
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Os professores A e B dizem que o principal motivador para o bullying na escola 

é a falta de respeito, já o professor C compreende o problema de maneira mais 

complexa ao falar da cultura preconceituosa historicamente perpetuada no país.  

Em relação ao papel do professor frente a essas situações de bullying o professor 

A diz, “Ao perceber práticas violentas e de bullying o professor deve se posicionar no 

sentido de entender a situação e comunicar a coordenação da escola que 

imediatamente deve intervir a fim de acabar com tais atitudes”. O professor A 

compreende que, diante desse tipo de situação, o papel do professor deve se limitar a 

entender o ocorrido e transferir a situação para a coordenação pedagógica da escola. 

O professor C diz que o papel do professor frente a essas situações gira em torno 

de uma mudança da cultura de preconceito instalada no país, frisa a importância dos 

professores se apresentarem como orientadores e educadores, mas lamenta que nem 

todos se disponibilizam ou tem interesse para realizar tal mudança. 

O professor B diz, “Acima de qualquer coisa, o professor deve respeitar o aluno 

em todas as suas peculiaridades e limitações. Deve ter o papel de mediador de conflitos 

sempre, costumo dizer que nós (professores) somos os adultos da relação. É inaceitável 

que o próprio professor pratique o bullying! É preciso que se tenha muito cuidado no 

tratamento direto com o aluno, pois uma colocação que pra muitos seria uma 

brincadeira, para ele pode ser uma ofensa profunda e inesquecível”.Nota-se a 

preocupação do professor para que seus pares possam ter cuidado em não reforçar ou 

contribuir para a continuidade das situações de bullying no ambiente escolar.  

Quando questionados sobre o que seria bullying escolar, os três professores 

dizem ser uma violência física e/ou verbal que tem por característica definidora a 

repetição. O professor A diz que essa violência ocorre entre os alunos, o professor B 

fala que esse tipo de violência pode ocorrer com qualquer pessoa dentro da escola, já o 

professor C não cita quem faz parte dessa situação. Todos apresentam uma noção sobre 

o tema e até demonstram certo interesse em buscar possíveis soluções, mas não 

conseguem se aprofundar de maneira com que se haja uma compreensão real do 

problema. A pergunta que fica é: o que lhes faltam/faltaram para que, frente a situações 

como essa, buscassem uma verdadeira compreensão e uma solução para o problema? 
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6 Considerações finais 

Percebemos a importância desse tipo de assunto ser tratado na formação de cada 

professor. Sabemos que nenhuma universidade irá nos preparar para todas as situações 

da vida profissional, mas dentro da relação professor-aluno, o respeito e consideração 

pelo outro, se torna essencial. A percepção de que seu aluno está sendo vítima de 

bullying ou até mesmo se ele passa por outro problema emocional que o está 

atrapalhando nas atividades diárias se torna uma questão importante no processo de 

ensino-aprendizagem. Intervir nesse tipo de situação deveria ser natural para aquele que 

se diz PROFESSOR. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma experiência sobre o ensino de métodos para resolução 

de Sistemas Lineares 2x2, sendo essa oriunda a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) Subprojeto Matemática Goiânia, durante o acompanhamento de aulas de Matemática 

de duas turmas de 8º ano de um Colégio Estadual de Período Integral, em Goiânia. Com base nas 

observações das aulas, notou-se que os alunos de ambas turmas apresentavam dificuldades na resolução 

de sistemas lineares de segunda ordem, sendo que durante a apresentação, pela professora supervisora, 

dos métodos que seriam usados para a resolução, os alunos não estavam prestando atenção e durante a 

avaliação os alunos não se saíram bem, esses fatos mencionados desenvolveram no pibidiano 

inquietações que resultaram na elaboração de uma proposta de uma intervenção que visava amenizar as 

dificuldades dos alunos. Essa tinha como objetivo apresentar às turmas outro método para solucionar os 

sistemas lineares, além de classificá-los de acordo com a solução, dando continuidade ao conteúdo que 

vinha sendo trabalhado. Durante a intervenção muitos alunos participaram dela, tirando suas dúvidas e 

expondo suas considerações. Essa intervenção teve resultados num curto período, visto que percebemos 

uma melhora nas notas em ambas turmas e que os alunos não apresentavam dificuldades no processo de 

resolução dos sistemas que eram apresentados, contudo após um feriado, a professora supervisora ao 

retomar o assunto de sistema lineares, agora abordando tanto as soluções algébricas como as geométricas, 

alguns alunos informavam que não sabiam/conseguiam resolver os sistemas que eram apresentados de 

nenhuma maneira. 
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1. Introdução 

 Esse relato de experiência foi desenvolvido a partir das vivências, inquietações e 

reflexões, provenientes de ações realizadas no âmbito do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), pelo pibidiano durante o acompanhamento de 

aulas de Matemática de duas turmas de 8º ano de um Colégio Estadual de Período 

Integral, em Goiânia.Trazemos discussões a partir de observações realizadas em duas 

turmas que apresentavam dificuldades na resolução de sistemas lineares de segunda 

ordem, o que gerou uma proposta de uma intervenção que tinha como objetivo 

minimizar as complicações apresentadas pelos alunos durante tal processo de resolução. 

 Durante o período de observação, notou-se desinteresse por parte dos alunos no 

momento que a professora-supervisora apresentava o conteúdo de sistemas lineares. 

Muitos não prestavam atenção realizando outras atividades, como por exemplo, 

conversando com seus colegas sem serem notados pela professora, outros olhavam para 

o pátio da escola pela porta da sala, outros estavam presentes só em forma física, seus 

pensamentos estavam distantes, evidenciando o que afirmam Bini e Pabis (2008, apud 

MARTINS, 2016, p. 18).Também notamos o fato de os alunos não se recordarem de 

informações trabalhadas em aulas anteriores e alguns conceitos seriam necessários para 

o bom entendimento dos sistemas lineares. 

 Diante das dificuldades e desinteresse dos alunos elaborou-se a intervenção, 

como mencionado, e para atrair mais a atenção dos alunos durante a aula, pois o fato da 

aula não ser ministrada pela professora supervisora gera nos alunos um interesse maior 

em prestar atenção, abordamos uma linguagem próxima da deles, e a todo momento 

solicitávamos que eles participassem da aula informando algum resultado, que fossem 

até o quadro resolver algum sistema e mencionávamos que eles não são avaliados 

exclusivamente pelas notas obtidas nas avaliações, sendo que a participação nas aulas 

significava bastante na nota final. 

 Abordaremos alguns métodos de resolução e a classificação de sistemas lineares, 

assim como olharemos para as soluções algébricas e geométricas. Essas ações foram 

realizadas de maneiras diferentes, porém complementares, visto que em um primeiro 

momento, a professora supervisora iniciou o trabalho com o conteúdo, apresentando 

dois métodos algébricos para resolução dos sistemas e, a partir daí, foram aplicadas 
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duas avaliações escritas. Mediante as dificuldades persistentes dos alunos com relação à 

compreensão dos métodos algébricos, foi elaborada uma proposta pelo pibidiano com o 

objetivo de apresentar outra abordagem para se discutir a obtenção de soluções e a 

classificação de sistemas lineares     pelo método algébrico.  Ao final, a professora 

supervisora acrescentou às discussões abordagens geométricas para a solução de 

sistemas lineares. 

 Traremos brevemente alguns conceitos, apresentaremos em detalhes os 

movimentos executados e algumas análises das observações que realizamos. 

2. Sobre o conteúdo de sistemas lineares e os métodos abordados 

 Segundo Boldrini (1980, p. 33) um sistema linear     (lê-se   por  ) é um 

conjunto de equações do tipo: 

( )  {

                      
                      
                                                           

                      

 

com            , números reais. E uma solução do sistema ( ) é uma n-upla de 

números (          ) que satisfaça as   equações simultaneamente. 

 Uma vez que nossas ações se davam em turmas de 8º ano do Ensino 

Fundamental, optamos por abordar apenas os sistemas lineares     . Adotamos a 

seguinte nomenclatura para as linhas do sistema linear: linha de cima e linha de baixo 

referindo-se, respectivamente a    e   , como indicado a seguir. 

( )  {
          
           

 

( )  {
            
          

 

( )  {
           
          

 

 Os primeiros passos na abordagem do conteúdo se deram pela apresentação, 

para os alunos de ambas turmas, de dois métodos que visavam obter a solução algébrica 

de sistemas lineares que possuíam uma única solução, sendo eles:  
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  I. Método da substituição: Neste escolhemos uma incógnita de uma das linhas do 

sistema para substituirmos na outra linha, para assim resolver o sistema. Por exemplo, 

para o sistema (1): 

{
       
       

      
→             (    )                           

                              

                          
                    
→                     

     ( )                                  

Com isso, temos a solução única:   *(   )+ . 

 II. Método da soma: 

 Primeiro, observamos se uma das incógnitas possui o mesmo valor numérico 

para o coeficiente em ambas as linhas e o sinal for oposto, somamos ambas as linhas, 

eliminando uma incógnita, para assim resolver o sistema. Por exemplo: 

 

{
      
        

                         
                   

→                                
  

 
   

      

                          
                    
→                                               . 

Temos a solução única:   *(   )+ . 

 Caso observamos se uma das incógnitas possui o mesmo valor numérico para o 

coeficiente em ambas as linhas. Se for o caso, subtraímos ambas as linhas, eliminando 

uma incógnita, para assim resolver o sistema. Por exemplo: 

{
      
        

                            
                

→                               

                          
                    
→                    

                            . 

Temos a solução única:   *(   )+ . 

 O pibidiano observando que os alunos apresentavam dificuldades na resolução 

dos sistemas, pois a nota da primeira avaliação não foi boa em ambas turmas e porque 

muitos, durante um momento de revisão e exposições de possíveis dúvidas, não 

recordavam, ou então se embaraçavam, sobre qual método utilizar para solucionar os 
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sistemas que eram propostos a eles, pela professora supervisora, e por conta disso 

desistiam de continuar resolvendo durante o momento de revisão. 

 Elaborou-se uma intervenção que pretendia apresentar outra maneira de 

solucionar qualquer tipo de sistema linear   , pois até o momento estávamos 

trabalhando apenas sistemas com uma única solução, e como o devíamos continuar o 

trabalho com o conteúdo de sistemas lineares apresentamos aos alunos as classificações 

possíveis para os sistemas lineares a partir de suas soluções. O método apresentado foi o 

seguinte: 

I. Escolher a incógnita que apresentava o menor valor numérico como 

coeficiente; 

II. Multiplicar toda a linha de cima pelo coeficiente numérico da linha de baixo e 

multiplicar toda a linha de baixo pelo coeficiente numérico da linha de cima; 

III. Analisar se somariam ou subtrairiam as linhas, pois se os coeficientes fossem 

de mesmo sinal o correto é subtrair e se fossem de sinal diferente somar, para 

então verificar se restaria só uma incógnita do lado esquerdo da igualdade ou 

valores numéricos em ambos lados da igualdade; 

IV. Caso restasse a incógnita, descobrir seu valor e posteriormente escolher uma 

das linhas para substituir o valor encontrado e assim encontrar o valor da outra 

incógnita, caso restasse os valores numéricos, verificar se a igualdade era 

verdadeira ou falsa. 

Exemplo.  

 Tomando o exemplo em (1), temos que: 

{
       
       

       {
        (  )
        (  )

    {
        
      

             

  
 

 
          

                          
                    
→                            ( )                    

                  

Temos a solução única:   *(   )+, ou seja, o sistema é classificado como Sistema 

Possível Determinado. 
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 Tomando o exemplo (2), temos que: 

{
      
       

  {
       (  )
        (  )

  {
       
       

     

É fácil verificar que soluções como   *(   ) (   ) (   )+  satisfazem o sistema (2), 

contudo é impossível listar todas as soluções possíveis desse sistema, pois elas são 

infinitas e esse tipo de sistema é classificado como Sistema Possível Indeterminado. 

 Tomando o exemplo (3), temos que: 

{
     
       

  {
      (  )
        (  )

  {
       
       

     

Temos que a igualdade final não é verdadeira, ou seja, o sistema não tem solução e é 

classificado como Sistema Impossível. 

 E por fim foi apresentado aos alunos, pela professora supervisora, a maneira 

geométrica de se solucionar e classificar um sistema linear, fazendo uma ligação entre 

as soluções algébrica e geométrica. Segue a maneira exibida para se obter a solução 

geométrica de um sistema linear: 

I. Determinar o par de pontos que as retas (representadas pelas equações do 

sistema) interceptaram os eixos   e  , ou seja, para determinar os pontos 

substituímos, uma de cada vez, as incógnitas das equações por   para assim 

determinar onde a reta interceptara o outro eixo. Lembrando que cada equação 

representa um par de pontos. 

II. Usando o Axioma que afirma que “por dois pontos distintos passa uma única 

reta” (HALL, 2015, p. 22), e ligar os pontos representantes de cada reta. 

III. Classificar o sistema linear de acordo com a disposição das retas. 

Exemplo. 

 Tomando o exemplo em (1), temos que o par de pontos (A, B) e(C, D), 

representamos pontos de intersecção da primeira e da segunda equação com os eixos, 

respectivamente, e suas retas são representadas como pode ser visto na Figura 1, e o 

sistema é classificado como Sistema Possível Determinado, pois as retas possuem um 

ponto em comum, o ponto E, que se notarmos é a solução algébrica do sistema linear.  
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Figura 1 -  Captura de tela do GeoGebra com a solução geométrica do sistema (1) 

 Agora tomando os sistemas (2) e (3), podemos ver suas representações 

geométricas nas figuras 2 e 3, e suas classificações são Sistema Possível Indeterminado 

e Sistema Impossível, respectivamente. 

 

Figura 2 - Captura de tela do GeoGebra com a solução geométrica do sistema (2) 

 

 

Figura 3 - Captura de tela do GeoGebra com a solução geométrica do sistema (3) 
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3. Inquietações e origem da ideia da intervenção 

 Como mencionado, o início do trabalho com o conteúdo de sistemas lineares se 

deu com a professora supervisora apresentando aos alunos dois métodos para resolução 

dos sistemas lineares com uma única solução, o método da adição e da substituição.  

 Enquanto a professora apresentava os métodos os alunos não prestavam atenção 

nem tiravam dúvidas, fatos que causaram no pibidiano inquietações, e o resultado de 

tamanho desinteresse foi que ambas turmas se saíram mal na primeira avaliação que 

contava com questões sobre a resolução de sistemas lineares, e por conta disso a 

professora supervisora revisou o conteúdo com as turmas explicando o passo a passo 

sobre como resolver os sistemas lineares e a todo momento alertava os alunos que a 

próxima avaliação contaria com mais questões de sistemas lineares, mas de nada 

adiantava, pois a maioria dos alunos ainda estava desinteressada.  Contudo um grupo de 

alunas da turma B dos 8º anos ficaram preocupadas com a outra avaliação e solicitaram 

auxílio para a resolução de sistemas lineares, afirmando que não estavam 

compreendendo o conteúdo e que achavam difícil a maneira como a professora havia 

apresentado o conteúdo. Então um dos pibidianos que estava próximo a esse grupo 

apresentou uma maneira diferente da que a professora supervisora vinha trabalhando. 

 Ao apresentar esse método às alunas notou-se que elas haviam se interessado em 

compreende-lo e utilizá-lo para resolver os sistemas que haviam copiado em seus 

cadernos, pois elas perguntavam se esse método valia para qualquer caso e se poderiam 

usá-lo na avaliação, pois indagaram que ele era mais simples, bastando seguir os passos 

que foram anotados em uma folha.  

 Após a segunda avaliação as notas das turmas em geral não haviam melhorado, 

como era de se esperar, contudo um fato se destaca, as alunas do grupo que foi 

apresentado o método nessa segunda avaliação se destacaram. 

 A partir dessa observação pensou-se em apresentar o método para resolução de 

sistemas lineares para toda a turma através de uma intervenção. Então uma aula foi 

elaborada visando abordar diferentes casos de sua aplicação e a partir das soluções 

classificar os sistemas lineares em: Sistema Possível Determinado, Sistema Possível 

Indeterminado e Sistema Impossível. 
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4. A intervenção  

 A escolha metodológica para a intervenção foi a de aula expositiva dialogada 

que se caracterizou pelo pibidiano apresentando o passo a passo para a resolução e a 

classificação de sistemas lineares   . A participação dos alunos foi de extrema 

importância, pois suas dúvidas, questionamentos, discussões e interpretações sobre o 

método foram ouvidas, aceitas e problematizadas com a turma. 

 E para que a intervenção alcançasse seus objetivos, foram tomados os seguintes 

passos: 

1. Planejamento do objeto de estudo (Resolução de Sistemas Lineares 

   ): o professor elabora o processo de ensino aprendizado de forma 

pontual, escolhe a melhor estratégia de ensino para o objeto de estudo 

definido no plano de ensino, determina os limites do objeto de ensino e o 

tempo disponível para a apresentação do tema, bem como planeja os 

recursos materiais e tecnológicos necessários para a condução da 

estratégia. 

2. Apresentação do objeto do estudo: o professor apresenta o objeto do 

estudo para os alunos, a fim de mobilizar estruturas mentais e despertar 

as informações semelhantes de outros objetos aprendidos, levando os 

alunos a uma mobilização do conhecimento prévio. 

3. Exposição do tema: deve ser bem planejada a fim de oferecer 

oportunidade para os alunos fazerem conexões entres as experiências 

vivenciadas previamente e os novos conceitos. O professor deve 

promover um ambiente de respeito e diálogo, para que o aluno consiga 

apresentar seus questionamentos, críticas, resolver suas dúvidas e, 

principalmente, realizar a síntese integradora do objeto estudado. Nesta 

etapa deve ser possível a participação de todos os alunos de forma 

colaborativa. (LIBANEO, 1994 &GIL, 1997, apud LOPES, 2012, p. 30-

31) 

 O tempo de duração da intervenção foi de duas aulas, alternadas, em cada turma, 

de 50 minutos cada, e teve início com a apresentação de um sistema linear (4), sendo 

solicitado aos alunos que informassem alguma maneira para determinar a solução dele. 

Poucos alunos começaram a falar os passos que deviam ser tomados pelos métodos que 

já haviam sido apresentados, contudo no meio de suas falas perceberam que esses 

caminhos não resolveriam esse tipo de sistema, e na turma do grupo das meninas foi 

solicitado que elas esperassem um pouco para que seus colegas pensassem em alguma 

maneira de resolver o sistema 

(4)  {
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Percebendo que nenhum aluno havia pensado em nada para resolver o sistema, o 

método “alternativo” foi apresentado pelo bolsista em uma das turmas e na turma do 

grupo das meninas, elas que informaram o passo a passo para resolver o sistema. 

 Após encontrarmos as soluções de dois sistemas lineares, foi apresentado às 

turmas o sistema linear (5), e após aplicarmos o passo a passo chegamos à conclusão de 

que    , e os alunos de ambas turmas acharam tal resposta estranha e perguntaram 

sobre a solução do sistema, deixou-se que eles pensassem um pouco na solução e alguns 

minutos depois respostas como (   ), (   ) e (   ) surgiram, em uma das turmas um 

aluno foi além e afirmou que a solução era formada por quaisquer dois números que a 

soma é 2, e a partir das respostas concluímos que existem infinitos pares de números 

que são solução desse sistema. 

(5)  {
     
       

 

 Posteriormente apresentou-se o sistema (6) e após a aplicação do método 

concluímos que      , fato que não é verdadeiro e que os alunos afirmaram estar 

errado. A partir desse momento iniciou-se a classificação dos sistemas lineares. Ou seja, 

a classificação dos sistemas ocorreu por meio das soluções dos sistemas, quando os 

alunos determinavam uma única solução eles afirmavam que o sistema era um Sistema 

Possível Determinado, quando concluíam que     afirmavam que o sistema se tratava 

de um Sistema Possível Indeterminado e quando chegavam em alguma sentença falsa, 

como por exemplo      , afirmavam que o sistema era um Sistema Impossível. 

(6)  {
       

          
 

 Durante a aula alguns alunos logo informavam maneiras de identificar se o 

sistema era Sistema Possível Determinado, Sistema Possível Indeterminado ou Sistema 

Impossível apenas olhando para o sistema e identificando como os coeficientes se 

relacionavam, enquanto que a maioria apresentava dificuldades nessa parte, mas 

resolvendo os sistemas sabiam classificá-los e eles afirmavam que preferiam os 

Sistemas Impossíveis do que os Sistemas Possíveis Determinados, pois nos primeiros 

não precisavam fazer muitas “continhas”. 
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 A intervenção ocorreu de maneira satisfatória, sendo que boa parte da turma que 

participou e compreendeu o que havia sido trabalhado, alguns alunos se propuseram em 

ir até o quadro negro para resolver alguns sistemas e classificá-los, alguns queriam 

generalizar o método, substituindo os valores dos coeficientes por letras, e após essa 

aula ocorreu um teste com os alunos para verificar se haviam compreendido como 

resolver sistemas lineares e eles se saíram melhor do que a última avaliação. 

5. Considerações finais 

 Após a aplicação do teste as turmas ficaram sem aula por alguns dias, pois era 

feriado, e ao retornar à sala de aula a professora supervisora iniciou o trabalho com a 

solução geométrica dos sistemas lineares, chamando a atenção dos alunos para 

verificarem que quando as duas retas se encontram o sistema é classificado em Sistema 

Possível Determinado e o ponto de interseção das retas é a solução encontrada no 

método algébrico. Do mesmo modo, fez-se abordagens semelhantes às outras 

classificações dos sistemas, estabelecendo uma ligação entre as soluções dos métodos, 

algébrico e geométrico, visando o melhor entendimento por parte dos alunos. 

 Contudo percebeu-se que os alunos apresentaram dificuldades na resolução deles 

e quando solicitados para resolverem os sistemas pelo método algébrico apresentavam 

dificuldades e muitos relatavam que não sabiam como resolver e logo desistiam, 

fechando seus cadernos e prestando atenção no pátio da escola. Demonstrando, 

novamente, desinteresse em aprender, e no decorrer das atividades os alunos não 

mudaram de posicionamento, pois o ano escolar já estava no fim e muitos já tinham 

conhecimento que seriam promovidos para o 9º ano. 

 E mesmo fazendo a ligação de ambos os métodos, a maioria dos alunos não 

conseguiu compreender que a solução encontrada no método algébrico representava o 

ponto de intersecção das retas encontrado no método geométrico, fato que corrobora 

com Ponte et al. (2009, apud SILVA, 2013, p.19) ao indicar que uma das dificuldades 

no trabalho de sistemas lineares é “compreender a noção de sistema e a natureza da 

solução de um sistema de equações; compreender os processos de resolução de sistemas 

de equações e ser capaz de os executar corretamente até obter a solução”. 

 Com essa intervenção conseguimos constatar que em curto prazo a intervenção 

conseguiu atingir seus objetivos e a compreensão do conteúdo apresentado para os 
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alunos foi feita de maneira eficaz, além de que no ato da intervenção notamos uma 

participação ativa dos alunos, contudo em longo prazo ela não foi suficiente para 

superar outras variáveis que influenciam tanto no ensino da matemática quanto em 

relação ao interesse dos alunos pela própria aprendizagem, pois notamos que eles 

deixam de participar das aulas e eles não se lembram de conteúdos já trabalhados. 
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RESUMO 

No presente trabalho retratamos a perspectiva pibidiana do potencial de uma atividade de geometria, 

inicialmente proposta para um ambiente similar ao Laboratório de Ensino de Matemática, que foi 

adaptada para aplicação em um ambiente de aula regular. Sua realização deu-se integralmente em um 

Centro de Ensino de Período Integral localizado na cidade de Goiânia/GO, uma escola-parceira do 

Subprojeto Matemática Regional Goiânia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Ali foi criado um projeto chamado Clube de 

Matemática no qual era vital a caracterização do Protagonismo Juvenil. O projeto tomou vida a partir da 

disposição dos bolsistas do PIBID em conjunto com a professora supervisora, que discutiram todas as 

características e possibilidades do clube. A atividade analisada aqui foi proposta para o clube atendendo 

às demandas, necessidades e características desse. A partir de outra proposta para a atividade, ela foi 

adaptada e aplicada para a aula regular. Discutimos detalhadamente a realização da intervenção em cada 

um dos ambientes, passando pelos nuances e dificuldades percebidas e, ao final, realizamos uma breve 

discussão acerca das diferentes abordagens dadas. 

Palavras-chave: Material manipulável; Geometria; Clube de Matemática; Laboratório de Ensino de 

Matemática; Protagonismo Juvenil. 
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1 Introdução  

 O presente trabalho foi desenvolvido a partir de vivências pibidianas em uma 

escola-parceira do Subprojeto Matemática Goiânia no âmbito do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Goiás (UFG). A 

escola é um Centro de Ensino de Período Integral (CEPI) e recebe alunos do Ensino 

Fundamental II, em sua maioria advindos de famílias de baixa renda. Os alunos 

participam de aulas que podem ser da grade do currículo base, protagonismo juvenil 

(PJ) e também eletivas. Na escola atuam 7 dos 21 alunos bolsistas da equipe do 

Subprojeto Matemática do PIBID UFG. Além dos alunos bolsistas, participam também 

do Subprojeto 3 professores supervisores (docentes das escolas-parceiras) e 2 

coordenadores de área (docentes da UFG).  

 Os licenciandos bolsistas (BID’s) atuantes neste CEPI realizam diversas 

atividades sob a orientação de coordenadores de área e de uma professora supervisora 

da escola, vinculada ao Programa. Essa atuação se dá por diferentes ações de 

intervenção, desenvolvimento e execução de projetos, passando pelos componentes da 

grade do currículo base, das disciplinas de protagonismo juvenil e também pelas 

eletivas.  O Clube de Matemática foi uma disciplina caracterizada pelo protagonismo 

juvenil e foi idealizada por meio da parceria entre os BID’s
1
 e a professora supervisora. 

A partir de sua idealização e à medida que se tornara realidade, a busca pelo clube por 

partes dos alunos na escola foi grande, de modo que se fez necessário realizar um 

sorteio para escolher os alunos participantes. Então se iniciaram as atividades em 

encontros semanais com alunos que variavam do 6º ao 9º ano. 

 No presente trabalho discorreremos sobre um recorte de uma atividade 

específica realizada no Clube de Matemática, envolvendo geometria espacial, com o 

objetivo de estimular a criação de conjecturas e percepção de padrões na geometria. 

Trazemos ao relato a experiência em que adaptamos, a partir da proposta de um BID, tal 

atividade a fim de introduzir as ideias e fórmulas de volumes de sólidos geométricos. 

Traremos alguns movimentos relacionados à atividade, como se deu sua idealização, 

sua construção e o desenvolvimento da mesma no clube - e fora dele - e, ainda, 

apresentaremos uma análise da intervenção adaptada para a aula regular. 

                                                           
1
 Discentes do curso de Licenciatura em Matemática da UFG componentes da Equipe do PIBID 

Subprojeto Matemática UFG Goiânia 
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2 O Clube de Matemática 

 Uma das propostas de protagonismo juvenil do ano de 2017 no CEPI foi o Clube 

de Matemática sobre o qual discorreremos aqui brevemente. Mas antes precisamos 

entender o que é o protagonismo juvenil. Segundo Brener (2018): 

O protagonismo juvenil deve priorizar a intervenção comunitária, 

procurando, com a ação concreta dos jovens, contribuir para uma sociedade 

mais justa, a partir da incorporação de valores democráticos e participativos 

por parte dos jovens e da vivência do diálogo, da negociação e da 

convivência com as diferenças sociais. Assim, o protagonismo juvenil 

pressupõe sempre um compromisso com a democracia. 

 Dessa maneira, percebemos a importância de desenvolver um protagonismo 

juvenil na área de matemática, para que os alunos se tornassem ativos no movimento de 

ensino e de aprendizagem. Consequentemente, o Clube de Matemática foi criado por 

meio de uma parceria da professora supervisora
2
  e  de  alguns pibidianos

3
 que 

escolheram participar da atividade. Durante o desenvolvimento do clube foram 

levantadas discussões sobre como exercer a docência dentro dessas aulas para preservar 

o caráter protagonista do aluno. Como reforça Brener (2018): 

[...] para que se desenvolva o protagonismo juvenil é necessário desenvolver 

um novo tipo de relacionamento entre jovens e adultos, em que o adulto 

deixa de ser um transmissor de conhecimentos para ser um colaborador e um 

parceiro do jovem na descoberta de novos conhecimentos e na ação 

comunitária. 

 Munidos dessas informações, idealizamos esse protagonismo juvenil como um 

clube onde a entrada dos alunos participantes seria definida por sorteio entre os que 

demonstraram interesse (por ter sido grande o interesse em participar entre todos os 

alunos), e esses poderiam estar em quaisquer um dos anos da escola. Os escolhidos 

receberiam uma carteirinha para que tivessem um sentimento de pertencimento ao clube 

– para enxergar a Matemática como um benefício. 

 Assim, planejamos as aulas do Clube de Matemática contendo reprodução de 

vídeos, apresentações teatrais, construções de formas geométricas, entre outros. As 

intervenções dos bolsistas tiveram um retorno positivo por parte dos alunos, que se 

mostraram curiosos e interessados nos encontros. E, ainda, pediam que as intervenções, 

                                                           
2
 Professora componente da equipe do PIBID Subprojeto Matemática UFG Goiânia que atua no CEPI 

(escola parceira). 
3
 Discentes do curso de Licenciatura em Matemática da UFG componentes da equipe do PIBID 

Subprojeto Matemática UFG Goiânia. 
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que eles consideravam diferentes da aula regular, acontecessem também no momento 

das aulas regulares. 

 Além de ser um projeto de protagonismo juvenil, também víamos o clube como 

um espaço similar ao Laboratório de Ensino de Matemática (LEM). Segundo Lorenzato 

(2006, p. 7) esse “[...] é o lugar da escola onde os professores estão empenhados em 

tornar a Matemática mais compreensível aos alunos”. Percebemos que um LEM é, 

muitas vezes, rejeitado pelos professores por requerer dedicação e tempo para 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades realizadas – que devem 

possuir um caráter completamente diferente. Com jornadas de trabalho que reduzem 

significativamente o tempo de preparação das aulas, a utilização de materiais didáticos 

(MD) pode desestimular o docente, como diz Lorenzato (2006, p. 29) “Se o Material 

Didático pode ser para o aluno um facilitador, para o professor, às vezes, ele pode ser 

um complicador. Em outras palavras, é muito mais fácil dar aula sem MD, mas também 

é mais difícil aprender sem o MD”. 

 Em vista disso, percebemos que a participação dos pibidianos seria essencial 

para as atividades do clube, pois eles possuem uma parcela maior de tempo disponível 

para planejamento de uma aula que favoreça o protagonismo e que inclua a utilização de 

materiais manipuláveis. Assim podemos ressaltar a parcela que o PIBID é capaz de 

somar às escolas-parceiras por meio de todas as atividades concernentes a sua atuação. 

3 A atividade no Clube de Matemática 

 Das várias intervenções dos pibidianos no Clube de Matemática, escolhemos 

tratar aqui uma sobre sólidos geométricos cujo objetivo era estimular o interesse dos 

alunos pela matemática por meio da criação de conjecturas e de percepção de padrões.  

 Para a atividade fabricamos alguns sólidos geométricos com uma das faces 

vazada. Esses foram feitos em pares, à exceção do cubo, que consistiam em: pirâmide e 

prisma de base triangular, ambos com mesma base e altura; cilindro e cone, ambos com 

mesma base e altura; e paralelepípedo e cilindro com mesma área da base e altura. 

 Na proposta dessa intervenção, escolhemos alguns alunos para irem à frente da 

sala e receberem o material geométrico juntamente com um copo medidor e serragem. 

Então pedimos aos discentes selecionados que seguissem algumas instruções, tais como 
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medir as dimensões dos sólidos (altura, largura, profundidade e raio, quando possível); 

medir quantos mililitros de serragem cabiam em cada um dos sólidos; quantas medidas 

do cone cabiam no cilindro; quantas medidas da pirâmide cabiam no prisma, entre 

outras. 

 Ao acompanhar o manuseio de cada sólido, desenhávamos no quadro a 

representação do sólido, de maneira a mostrar aos alunos a correlação entre 

representação gráfica e o sólido geométrico propriamente dito, pois assim como aponta 

Lorenzato (2006, p. 27): 

Existem também diferenças de potencialidade entre o Material Didático 

manipulável e sua representação gráfica, porque, apesar de todas as 

contribuições da perspectiva, ela não retrata as reais dimensões e posições 

dos lados e faces dos objetos uma vez que ela camufla o perpendicularismo e 

o paralelismo laterais.  

 Aos alunos que não estavam à frente da classe, concomitantemente, 

perguntamos quais eram as fórmulas de área da base e volume dos sólidos referidos. 

Então, com os dados coletados pelos alunos das dimensões dos sólidos, realizamos os 

cálculos de área da base e volume para cada um no quadro e, ainda anexamos o valor da 

capacidade de cada um dos sólidos (obtida através do copo medidor e serragem), de 

maneira que ao lado do desenho de cada sólido havia os valores de: área da base (cm²), 

volume (cm³) e capacidade (ml). 

 Esta atividade foi planejada para 2 (duas) horas-aula, a serem preenchidos pela 

conjecturação e descoberta dos alunos em relação aos sólidos geométricos manipulados 

e também explicações adicionais de conteúdos (como fórmulas de volume), visto que a 

turma não possuía um nível homogêneo devido ao fato de que o Clube de Matemática 

possui alunos de diversos anos. 

3.1 Expectativas de aprendizagem 

 Utilizar as fórmulas de áreas de figuras planas (círculo, quadrado, triângulo e 

retângulo);  

 Utilizar as fórmulas de volumes de figuras espaciais (cone, cilindro, cubo, 

paralelepípedo, pirâmide e prisma); 

 Perceber a relação entre volume de um prisma e uma pirâmide de mesma base e 

altura; 
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 Perceber a relação entre volume de um cone e um cilindro de mesma base e 

altura; 

 Perceber a relação entre o volume de um paralelepípedo e um cilindro com 

mesma área da base e altura; 

 Visualizar a capacidade de um cubo de 1000 cm³ (1 dm³) em litros. 

4 A transposição para a sala de aula 

 Além do Clube de Matemática, os pibidianos da escola também atuavam em 

intervenções em aulas expositivas regulares. No início do bimestre, a supervisora 

conversa com os pibidianos sobre quais conteúdos do Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás irão ser trabalhados por cada bolsista nestas 

intervenções. Em uma dessas divisões, um dos pibidianos ficou com o conteúdo de 

geometria espacial e teve interesse em tornar sua intervenção mais cativante, de onde se 

motivou a ideia de realizar adaptações na atividade do clube e a transpor para aplicação 

em uma turma de 8º ano.  

 Essa atividade foi planejada para 2 (duas) horas-aula. E foi dividida em dois 

momentos: o primeiro que durou em torno de metade da primeira aula, e o segundo que 

durou o restante das duas aulas. No primeiro momento convidamos alguns alunos para 

frente da sala de modo que esses manipulassem os objetos – de maneira semelhante à 

atividade realizada no clube, porém com tempo bastante reduzido e, portanto, este 

momento foi sucinto e não houve muito espaço para conjecturação dos alunos. O grupo 

que ficou responsável por manipular os materiais realizou vários gracejos – o que fez 

com que o restante da turma ficasse atento ao que acontecia na frente. 

 No início do segundo momento, elaboramos uma tabela na lousa com 

transformações entre unidades de volume semelhante ao Quadro 1. Em seguida 

explicamos  como  realizar  os  cálculos  e  ainda,  apresentamos exemplos aos alunos.  

E também explicamos a diferença entre volume e capacidade enfatizando  a  relação 

1dm³ = 1l. 
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Quadro 1 – Transformação de unidades de volume 

km³ hm³ dam³ m³ dm³ cm³ mm³ 

 

 Daí, apresentamos e fizemos a demonstração no quadro das fórmulas de cálculo 

de volume dos sólidos, além de propor alguns exercícios com situações-problema, que 

podem ser vistos no Anexo A. A turma conseguiu acompanhar as explicações e 

demonstrações e no momento de resolução de exercícios, os alunos contaram com 

auxílio da professora supervisora e dos pibidianos presentes.  

5 Considerações Finais 

 A atividade aqui abordada foi, a priori, desenvolvida por pibidianos para a 

aplicação no Clube de Matemática e em um momento posterior houve o interesse por 

parte de outros pibidianos em utilizá-la em uma aula regular. Nosso intuito foi adaptá-la 

e, a partir das observações e apontamentos realizados sobre os dois momentos, estudar 

as potencialidades, entraves e diferenças da aplicação dessa em ambientes diferentes. 

 A atividade de sólidos geométricos assumiu um caráter diferente em cada 

aplicação. Aqui realizaremos uma breve comparação entre os aspectos principais de 

cada intervenção: 

Clube de Matemática 

 Público mesclado: turmas de 6º ao 9º ano; 

 Conteúdo com caráter introdutório; 

 Propiciar um ambiente para impelir os alunos a criarem conjecturas; 

 Interesse em despertar a curiosidade dos alunos em relação à matemática. 

Aula regular 

 Público uniforme: turma de 8º ano; 

 Conteúdo da base curricular; 

 Explicação e demonstração de fórmulas; 

 Interesse em exercitar os conceitos explicados durante a aula. 

 A intervenção adaptada, com seus ajustes devido ao tempo e necessidades 

pedagógicas, conseguiu, com sucesso, captar os aspectos vitais da atividade e transpô-
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los para a aula regular. A utilização de materiais manipuláveis foi positiva em ambos os 

casos trazendo a atenção de grande parte da classe para os experimentos realizados 

pelos colegas. 

 A transposição da atividade fez com que se diminuísse a característica de 

protagonismo juvenil nos alunos, que foi um sacrifício necessário para lecionar o 

conteúdo em tempo hábil. Ainda, como os alunos eram do mesmo ano, a demonstração 

e o ensino das fórmulas foi possível, visto que toda a turma já possuía conhecimento 

prévio de conteúdos que eram pré-requisitos. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Exercícios propostos:  

 

1) Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 cm de 

raio e 12 cm de altura. Qual será a capacidade do copo?  

 

2) Uma fábrica de doces e balas irá produzir chocolates na forma de guarda-chuva, com 

as seguintes medidas: 8 cm de altura e 3 cm de raio de acordo com a ilustração. Qual a 

quantidade de chocolate utilizada na produção de 2000 peças?  

 

3) Uma casquinha de sorvete possui o formato de um cone reto com altura de 10 cm e 

raio da base medindo 5 cm. Determine o volume da casquinha.  

 

4) Qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de 

espessura em uma sala com medidas iguais a 4 metros de largura e 6 metros de 

comprimento?  

 

5) Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 

cm de comprimento, 20 cm de largura e 15 cm de altura. Essa caixa irá armazenar doces 

na forma de um prisma com as dimensões medindo 8 cm de comprimento, 4 cm de 

largura e 3 cm de altura. Qual o número de doces necessários para o preenchimento total 

da caixa fabricada?  

 

6) Um cubo tem lado de aresta medindo 4 cm. Qual é seu volume (V)?  

 

7) Um paralelepípedo retângulo reto tem comprimento 7 cm, largura 3 cm e altura 4 cm. 

Qual é seu volume (V)?  

 

8) Calcule o volume de um cilindro cuja altura mede 10 cm e o diâmetro da base mede 

6,2 cm. Utilize o valor de 3,14 para π.  

 

9) Um tambor cilíndrico tem uma base de 60 cm de diâmetro e a altura de 100 cm. 

Calcule a capacidade desse tambor.  

 

10) Uma esfera possui raio medindo 5 cm. Determine o volume dessa esfera.  

 
11) Uma fábrica de bombons deseja produzir 20 000 unidades no formato de uma esfera de raio 

1 cm. Determine o volume de cada bombom e a quantidade de chocolate necessária para 

produzir esse número 
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RESUMO 

No presente trabalho, trazemos um relato baseado na trajetória acadêmica de ex-licenciandos do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Goiás, focando, sobretudo, em experiências 

vivenciadas na prática por meio do Programa Institucional de Bolsas de Inicialização à Docência (PIBID), 

essas que cremos ter sido de demasiada pertinência à formação dos licenciados. Na narrativa, confronta-

mos essa vivência com uma reflexão hipotética em que os mesmos licenciandos não tivessem participado 

do PIBID e as possíveis consequências. Descrevemos os ganhos potenciais obtidos pela participação no 

Programa e sua repercussão direta na recente atuação docente deles. Indo além da narrativa, apresentamos 

também uma discussão teórica a respeito da importância de momentos práticos, tais quais os proporcio-

nados pelo PIBID, na formação acadêmica de um licenciando. Essas discussões foram respaldadas em 

autores como Silvestre (2016), Polya (1978), Jaramilho e Fiorentini (1995), Meneghetti e Oliveira (2015), 

Lapo e Bueno (2003) e Nóvoa (2007). A partir dos relatos e das reflexões postas, expressamos como 

resultados nossas constatações de que as experiências vivenciadas por meio do PIBID podem ter contri-

buído às práticas docentes recentemente iniciadas por partes dos ex-licenciandos, seja no fazer docente 

diário, seja na importância de se conhecer a realidade escolar e se preparar para seus desafios.   

Palavras-chave: Teoria versus Prática; PIBID; Realidade Escolar; Prática Docente. 
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1 Introdução 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), ao ser ide-

alizado e consolidado pelo Ministério da Educação, surgiu com o intuito de inserir os 

alunos de graduação, precisamente os de licenciatura, no futuro campo de trabalho. O 

Programa tem abrangência nacional, com estrutura institucional, sendo que em cada 

instituição, é composto de diversos subprojetos. Em termos de estrutura do Programa, 

apresentamos a sistemática em nossa instituição: há um coordenador institucional, que 

regulamenta e auxilia os coordenadores de gestão e os coordenadores de área; cada co-

ordenador de gestão é responsável por acompanhar e coordenar a ação de um grupo de 

subprojetos, bem como atender diversas questões de documentação, materiais e espaços 

físicos; os coordenadores de área de cada subprojeto são professores da instituição na 

qual o subprojeto está alocado; a cada subprojeto estão associadas escolas-parceiras, nas 

quais encontramos os professores-supervisores; e, atuando nas escolas parceiras, vemos 

os alunos de graduação em licenciatura. Esses alunos são normalmente denominados 

como pibidianos. Os pibidianos recebem suporte e orientações tanto dos professores-

supervisores como dos coordenadores de área.  

A última versão do Subprojeto PIBID Matemática da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Câmpus Goiânia, teve início em meados do primeiro semestre de 2014 e, 

durante todo esse período tem conseguido atingir o objetivo almejado na sua idealiza-

ção. Para os alunos do curso de licenciatura em Matemática, o PIBID desde o seu início, 

vem proporcionando distintas experiências do contexto escolar. Acreditamos que o Pro-

grama esteja contribuindo de maneira singular à formação inicial, ou talvez para além 

disso, dos licenciandos, uma vez que os insere como protagonistas no processo de ensi-

no e aprendizagem da Matemática para os alunos das escolas parceiras.  

O Programa tem revelado ser um colaborador em muitos aspectos, sobretudo pa-

ra os pibidianos e as escolas parceiras. Os pibidianos são beneficiados: i) ao serem inse-

ridos em salas de aulas, que serão mais tarde o seu lugar de trabalho; ii) ao poderem 

observar de uma maneira crítica o andamento das aulas do professor-supervisor; iii) ao 

terem contato com os alunos das referidas escolas; iv) ao poderem confrontar as teorias 

estudadas na graduação com as realidades vivenciadas por meio do Programa; v) ao 

poderem propor novas metodologias de ensino ao professor-supervisor; vi) ao recebe-

rem o valor da bolsa que, muitas das vezes, ajuda bastante o graduando e, sobretudo; 
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vii) ao terem a oportunidade de trabalharem em equipe. Já para as escolas, percebe-se 

que as mesmas são beneficiadas com a inserção dos “novos professores”, que podem 

auxiliar o professor-supervisor durante as aulas, que pode contribuir sanando dúvidas 

dos alunos, oferecendo espaços diversos de aprendizagem, entre outras coisas. 

Além disso, o professor-supervisor também é beneficiado de diversas formas: i) 

por ter a oportunidade de, ao ser observado, refletir sobre sua prática; ii) em poder ori-

entar os bolsistas, trocando assim experiências; iii) em ter o auxílio dos bolsistas na ela-

boração de oficinas, na confecção de materiais didáticos etc.; iv) em ter a oportunidade 

de revisitar os ambientes acadêmicos, tendo o apoio dos coordenadores de área e tro-

cando experiências com eles; v) na participação em seminários e eventos, entre outros. 

Tudo isso contribui para a sua formação continuada.  

O PIBID mostra-se, assim, uma oportunidade singular à formação dos novos 

professores. Por meio da inserção dos licenciandos nas escolas, os mesmos se tornam, 

mormente, “alunos-observadores”. E ao assumirem essa posição, percebem com facili-

dade os diversos fatores que estão presentes na realidade escolar e que contribuem, ou 

não, com o bom andamento da instituição. E é por meio dessa observação que os pibidi-

anos adquirem muitas experiências que contarão, mais tarde, à sua prática docente.  

Há muitos pesquisadores abordando a necessidade desses momentos de “contato 

com a prática” nos cursos de graduação, contato esse que se dá, na maioria das vezes, 

por meio dos estágios supervisionados. Por exemplo, Jaramilho e Fiorentini (1995), 

Albuquerque e Gontijo (2013), Felício e Oliveira (2008). Eles discorrem sobre a neces-

sidade do graduando, na preparação acadêmica, ter a oportunidade de vivenciar a reali-

dade problematizando-a com os seus conhecimentos específicos. A esse respeito, Me-

neghetti e Oliveira (2015) apresentaram uma pesquisa no VI Seminário Internacional de 

Pesquisa em Educação Matemática (VI SIPEM), em que expuseram vários argumentos 

vindos de discentes que enaltecem a grande aprendizagem proporcionada pelos estágios 

supervisionados. Em relação aos objetivos do PIBID, vemos que esses convergem com 

as ideias de Nóvoa (2007), que defende que a formação inicial do professor deve estar 

próximo da realidade escolar e dos problemas sentidos pelos professores já formados. 
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Por meio do PIBID tivemos inúmeras experiências que nos instruíram acerca das 

quase frequentes condições, direitos e deveres do ofício, ou melhor, da deontologia
1
 da 

profissão docente. Afinal, cada profissional está sujeito a uma deontologia própria a 

regular o exercício de sua profissão (MONTEIRO, 2004).  

Em vista do ostentado acima, encerramos esta seção expondo que o presente ar-

tigo concerne, sobretudo, às narrativas reflexivas de experiências desenvolvidas ao lon-

go de uma graduação em Licenciatura em Matemática, na Universidade Federal de Goi-

ás. Abordar-se-á, vivências que cremos ter contribuído à formação dos licenciandos e, 

em especial, aquelas proporcionadas pelo PIBID. O objetivo Geral do trabalho é expor, 

por meio da trajetória acadêmica realizada juntamente com o PIBID, o quanto o Pro-

grama pôde ter contribuído com a futura atuação docente dos, à época, licenciandos. 

2 Experiências proporcionadas pelo PIBID 

A seguir trazemos à narrativa, algumas experiências vivenciadas em escolas-

parceiras do Subprojeto Matemática em Goiânia. Ao todo, trazemos a vivência em cinco 

instituições de ensino, num período de três anos e meio. Apresentamos alguns pontos da 

realidade enfrentada nessa trajetória, dificuldades e êxitos, pois acreditamos que cada 

particularidade impactou de alguma maneira a formação dos licenciandos envolvidos. 

Em alguns momentos mencionaremos a realocação de bolsistas de uma escola 

para outra. Isso pode ocorrer por diferentes razões: troca de escolas-parceira; questões 

de deslocamentos ou compatibilidade de horários; por sugestão dos coordenadores de 

área do PIBID, que entendiam que era positivo que os bolsistas do Programa tivessem a 

oportunidade de vivenciar diferentes situações escolares. Por essas razões, não é comum 

ocorrer de um bolsista passar toda a sua atuação no PIBID numa mesma escola. É váli-

do que ressaltemos aqui que não temos a pretensão de aprofundar nas atividades reali-

zadas nas seguintes instituições, mas sim de elencarmos e explicitarmos as característi-

cas de cada uma e, como cada uma pôde ser útil a nós.  

2.1 Colégio Estadual Balneário Meia Ponte  

O colégio, situado no Jardim Balneário Meia Ponte, próximo ao Câmpus Sa-

mambaia da UFG, foi a primeira escola parceira de nosso atual Subprojeto do PIBID. 

                                                           
1
 O termo deontologia refere-se, entre outras coisas, ao conjunto de princípios e regras de conduta ineren-

tes a uma determinada profissão.  



 

   

56 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

Logo nos primeiros dias ali, observou-se que o lugar carecia de uma atenção especial, 

tanto na questão física quanto o alunato. Por meio da interação com os professores, es-

ses se revelavam, em certo sentido, desmotivados com a profissão e com o ambiente de 

trabalho. Os alunos eram muitos simples e imbuídos de dificuldades relacionadas a con-

teúdos elementares da Matemática. Percebemos que tinham auto-estima baixíssima. 

Trazemos alguns apontamentos, recortes dos registros feitos, à época, nos Diários de 

Campo:  

Dia 26/05/2014 - [...] professores desmotivados (ouvimos conversas na sala 

dos professores que comprovam isso). Não esperávamos que estrutura escolar 

fosse tão ruim. Os alunos apresentam extrema dificuldade com as quatro ope-

rações elementares [...]. 

Dia 02/06/2014 – [...] a professora passou atividades no quadro referentes ao 

PIA
2
 e em seguida saiu da sala de aula retornando apenas no fim da aula, per-

cebemos esse tipo de ausência frequentemente [...]. 

 O relacionamento do PIBID com essa instituição durou um curto período, cerca 

de 06 meses. Houve dificuldades em se estabelecer os objetivos do Programa de forma 

concerta, a decisão foi tomada mediante um sentimento de incompatibilidade de propos-

tas. Diante do cenário que se configurou, para melhor aproveitamento dos bolsistas e 

dos recursos do Programa, definiu-se uma nova escola-parceira. Assim, logo que possí-

vel, os bolsistas migraram dali para a Escola Municipal Geralda de Aquino. 

2.2 Escola Municipal Geralda de Aquino 

 Essa escola, situada no Setor Cidade Jardim, por sua vez, apresentou total com-

patibilidade para o desenvolvimento do Programa. O professor-supervisor compreendeu 

perfeitamente o nosso intuito naquela instituição, de modo que facilitou/contribuiu bas-

tante com a nossa atuação. Além do auxílio que proporcionávamos aos alunos, conse-

guíamos nos reunir com frequência, pibidianos e professor-supervisor, o que era mui 

útil para avaliarmos e discutirmos o que havia sido observado, e também era possível 

planejar possíveis futuras intervenções pedagógicas.  

A nosso ver, esses momentos de reuniões e planejamentos, refletiam a grande 

diferença entre a escola e o colégio anterior, pois como já afirmaram Vieira e Testa 

(2009), o planejamento é um contribuinte para o aproveitamento qualitativo das aulas, 

além de conferir segurança, liberdade e credibilidade à prática docente. Padilha (2001) 

fundamenta ainda mais a credibilidade e necessidade do planejamento afirmando que é 
                                                           
2
 A sigla PIA refere-se ao Programa de Intensificação de Aprendizagem. O programa era muito mal visto 

pela comunidade docente dessa instituição. 
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um processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visan-

do ao melhor funcionamento de empresas, instituições e outros setores de trabalho.  

 Posteriormente, por motivos organizacionais do PIBID, alguns pibidianos foram 

remanejados para outra escola, que tinha acabado de ser inserida no Programa. Assim, 

alguns bolsistas permaneceram na escola em que estavam e outros foram para o novo 

colégio. O novo colégio chamava-se Colégio Estadual Dom Abel S. U. 

2.3 Colégio Estadual Dom Abel S. U. 

O Colégio Dom Abel S. U. é um colégio em tempo integral, situado no Setor 

Leste Universitário. Ali vivenciamos dois contextos. Isso porque durante nossa atuação 

ali, houve períodos correspondentes a dois professores-supervisores diferentes. 

Com o primeiro professor-supervisor, nossa experiência foi curta. Nesse perío-

do, as atividades do PIBID se concentravam mais nas próprias aulas do supervisor. Uma 

vez que era algo novo, todos os envolvidos ainda estavam descobrindo o PIBID e toda a 

sua estrutura dorsal. Por questões profissionais e a mudança de cidade do professor-

supervisor, fora selecionada uma professora para ser supervisora, cujo perfil se revelava 

muito apropriado à atuação pibidiana. 

Sobre a nova professora-supervisora, logo vimos que suas aulas eram boas e en-

volventes, ela retinha a atenção dos alunos e conseguia sem grandes esforços que os 

alunos a respeitassem. Conseguíamos reunir com ela para discutirmos o que já havia 

sido feito e também para que planejássemos as possíveis futuras intervenções. Além 

disso, passamos a ter uma atuação mais significativa no colégio. Começamos a nos en-

volver, sobretudo, com as eletivas3 e o numeramento4
. 

2.4 Escola Municipal Nova Conquista 

A escola, situada na região Norte de Goiânia, no Parque Tremendão, juntamente 

com o Colégio Estadual Dom Abel, foi uma das experiências mais marcantes para al-

guns pibidianos. De um lado, as ações significativas vivenciadas no Setor Universitário, 

de outro, os desafios no Parque Tremendão, indo desde o público alvo à rotina escolar.   

                                                           
3
 São componentes do Núcleo Diversificado. As Eletivas são disciplinas temáticas que tem o objetivo de 

levar, por meio de novas formas de ensino, conhecimento aos alunos.   
4
 O numeramento, também componente do Núcleo Diversificado, é uma espécie de aula de reforço que 

tem por finalidade trabalhar conteúdos matemáticos de maneira mais atrativa para o discente. 
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Assim que estabelecido o vínculo com a escola, o professor-supervisor alertou 

os bolsistas sobre possíveis riscos relacionados à localização regional (considerada bas-

tante violenta), o que contribuía para a marginalização de alguns alunos. Por meio da 

nossa inserção nessa escola e também de nossas observações, identificamos alguns pa-

radoxos naquela realidade. Um deles refere-se à relação entre o que é normalmente pla-

nejado e, devido a fatores externos, o que é, de fato, executado; outro relacionado ao 

PPP
5
, uma vez que encontramos dificuldades de acesso ao documento. De acordo com 

gestores da escola, o PPP não estava disponível para consulta naquele momento e não 

conseguimos sequer conhecer versões anteriores, qualquer recorte ou versão preliminar. 

Desejávamos analisar em profundidade o PPP, para conhecer as propostas pedagógicas 

e metodológicas da própria escola, além de compreender as ações previstas e planejadas 

para o ano letivo. Em nosso entender, algumas ações geravam entraves ao funcionamen-

to da escola, pois identificamos excessos de festividades, comemorações e outras ativi-

dades culturais e regionais prejudicando a rotina escolar. Defendemos a importância de 

tais atividades, seu potencial cultural e social para a formação dos educandos, desde que 

bem planejadas e bem alocadas na organização escolar.  

Ademais, era “muito frequente” 
6
 a ausência de professores na escola, implican-

do em um remanejamento dos docentes que estavam presentes. O professor-supervisor, 

colaborador do PIBID ali, “cobria” a falta de alguns colegas muitas vezes, e sempre que 

isso acontecia era acompanhado pelos pibidianos. Devido a isso, houve muitas oportu-

nidades desses de interagirem com os alunos e com o próprio professor. Notamos que 

ele mantinha uma relação muito saudável com seus alunos, mais que isso, conseguia 

ensiná-los com certa facilidade.  

Sem conhecer os documentos políticos e pedagógicos da escola, não consegui-

mos identificar apontamentos ou orientações para (re)planejamento ou realocação de 

aulas suspensas ou interrompidas, quaisquer que fossem os motivos. Isso nos fez refletir 

a respeito da importância de um PPP consolidado, em que compreendemos que o PPP é 

imprescindível para um bom andamento e organização de uma escola. 

Não obstante o cenário descrito, conseguimos idealizar e realizar algumas inter-

venções que foram bem sucedidas, e a atuação na escola permitiu alguns produtos (que 

                                                           
5
 Projeto Político Pedagógico 

6
 O pleonasmo utilizado é intencional. 
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também foram obtidos em outras escolas), como artigos publicados em anais de even-

tos. A parceria entre o PIBID e essa escola durou cerca de 10 meses. 

2.5 Escola Municipal Itamar Martins Ferreira  

A Escola, localizada no Setor Bela Vista, é a mais recente parceira do Subproje-

to Matemática Goiânia. Nela encontramos uma professora-supevisora muito motivada e 

entusiasmada, uma infraestrutura adequada às demandas do PIBID, enquanto instituição 

formadora. Além disso, o Subprojeto foi abraçado com muito carinho pela gestão da 

escola e as atividades imediatamente produziram um movimento bastante positivo em 

toda a escola. Diversas oficinas, atividades lúdicas e alguns projetos inovadores têm 

sido desenvolvidos; inclusive há atividades promovendo um contínuo uso do Laborató-

rio de Tecnologias. O alunato da escola demonstra, em geral, comportamento diferenci-

ado em relação às outras instituições mencionadas, se destacando no interesse pelas 

aulas, que por sinal, eram desenvolvidas com maestria pela professora-supervisora. 

3 Da trajetória acadêmica à vida profissional 

 É vasta a literatura sobre a formação de professores, sobretudo na Matemática. 

Essa preocupação em dar alguma contribuição para que os profissionais possam ter uma 

formação mais sólida e abrangente, tem inquietado a comunidade de educadores mate-

máticos, além de estar sendo amplamente investigada nas últimas duas décadas do sécu-

lo passado e na primeira deste, acarretando debates e muitas publicações tanto no Brasil 

quanto em outros países (PINA NEVES; BACCARIN e SILVA, 2013).  

Há muitas publicações que discorrem sobre estratégias que podem ser úteis à 

formação dos professores, dentre as quais, parte significativa aludem a interação da teo-

ria com a prática. Não é nada fácil aplicar os conhecimentos adquiridos durante a gra-

duação com as situações encontradas durante a prática docente, pois o ambiente escolar 

é vivo, ativo, em que diversas situações podem ocorrer, fugindo ao planejado, e manter 

o controle do bom andamento das atividades requer certa desenvoltura. Em momentos 

assim, o que vai valer ao novo professor é sua capacidade de agir ante ao inesperado. 

Situações não bem contornadas podem gerar bastante desconforto ao professor, e até 

mesmo frustrá-lo, pois muitas das dificuldades que são encontradas no ambiente de tra-

balho podem não ser mencionadas nas discussões que são realizadas no âmbito acadê-

mico (MARRA JUNIOR; PINHEIRO e CALDEIRA, 2017). 
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Tratando especificamente a formação acadêmica dos licenciandos, espera-se que 

um primeiro contato com o futuro campo de trabalho se dê por meio do Estágio Super-

visionado III e continue no IV – nos Estágios Supervisionados I e II são desenvolvidas 

outras atividades concernentes à prática docente, tais quais monitorias, confecção de 

materiais didáticos etc. No caso do Estágio III, vemos uma inserção de maneira quase 

que involuntária, pois o mesmo é um requisito, juntamente com o Trabalho Final de 

Curso, à obtenção do grau de licenciado. Às vezes vemos que essa ação ainda tem fragi-

lidades no sentido da ação ativa do licenciando e da vivência mais direta da realidade 

escolar, já que geralmente os alunos da escola já esperam pelos estagiários, o professor-

supervisor do estágio sempre está por perto para garantir que tudo dê certo, entre outros.  

Dessa forma, percebe-se que o PIBID é uma excelente “ferramenta” para a for-

mação de professores. Analisemos: i) os pibidianos têm a chance de ingressar ao ambi-

ente escolar em etapas bem anteriores aos estágios (isso depende do momento em que se 

dá a seleção – há pibidianos que entram no Programa em seu segundo semestre do cur-

so); ii) em geral, pelos estágios, os licenciandos têm contato com o futuro local de traba-

lho em apenas uma instituição (no máximo duas instituições), enquanto há pibidianos 

que vivenciaram os ambientes de seis instituições (aqui somamos as escolas parceiras 

do PIBID e aquelas de realização dos estágios). Ora, é indiscutível que o conhecimento 

da realidade por parte dos pibidianos é profundo, não podendo ser comparado sem a 

participação no Programa. O PIBID proporciona uma formação rica, sólida e realista. 

Esse conhecimento da realidade é apontado por Silvestre (2016) como necessário para 

que não haja um choque do licenciando ao se deparar com a realidade de uma escola. 

Participar do PIBID tem se revelado uma experiência extremamente válida. Por 

meio do Programa, os licenciandos têm aprendido muito e desenvolvido muitas habili-

dades, enriquecendo sua formação, como por exemplo, a deontologia, que já mencio-

namos. O aprendizado é dinâmico e diverso: apenas observando os professores-

supervisores, aprendem-se diversas maneiras de abordar os alunos e volver a atenção 

deles para o docente; aprendem-se questões mais particulares das escolas, como a divi-

são de ensino em Ciclos (o que era desconhecida pelos bolsistas envolvidos); aprende-

se mais sobre componentes do Núcleo Diversificado, no caso de escolas de tempo inte-

gral; percebe-se como aulas diversificadas podem ser instrutivas e deleitosas aos alunos; 

dentre diversos outros aproveitamentos que só são possíveis mediante a prática.  
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Vemos que por meio de diversificação na maneira de ensinar pode-se obter re-

sultados realmente agradáveis e edificantes à construção do conhecimento dos discen-

tes, seja na Matemática ou não (MARRA JUNIOR; PINHEIRO e CALDEIRA, 2017). 

Na maioria das vezes, aulas diferenciadas instigam os alunos a realizarem descobertas e 

experimentações, e essas, como explicita Lorenzato (2008), são deveras eficientes: 

Na escola, a experimentação é um processo que permite ao aluno se envolver 

com o assunto em estudo, participar das descobertas e socializar-se com os co-

legas. [...] a importância da experimentação reside no poder que ela tem de 

conseguir provocar raciocínio, reflexão, construção de conhecimento. (LO-

RENZATO, 2008, p. 72). 

É importante que nós, professores, tenhamos metodologias de ensino produtivas, 

formas de avaliações diversificadas, senão de pouco valerá nosso trabalho. Necessita-

mos ensinar os futuros alunos a verem a Matemática como uma aliada, não como uma 

inimiga. E sobre isso, já bem nos disse Polya: 

[...] a Matemática tem a duvidosa honra de ser a matéria menos apreciada do 

curso. Os futuros professores passam pelas escolas elementares a aprender a 

detestar a Matemática [...]. Depois, voltam à escola elementar para ensinar 

uma nova geração a detestá-la. (POLYA, 1986). 

 Ao fim dessa trajetória acadêmica, vemos alguns pibidianos encerrando uma 

importante etapa de sua formação, obtendo o grau de licenciados. De pronto, os vemos 

assumir salas de aulas como os responsáveis em ensinar Matemática. Havendo o domí-

nio do conteúdo específico da área, as experiências proporcionadas pelo PIBID, pelos 

Estágios Supervisionados e também pelas discussões teóricas realizadas no âmbito aca-

dêmico, encontramos, pelo feedback de alguns de seus alunos, pelos resultados atingi-

dos e por olhares externos, seja de outros docentes ou dos comentários de familiares 

desses (novos) profissionais, relatos de que a atuação profissional é promissora, de que 

a caminhada começou bem, a “mochila às costas não vai vazia, ela já contém algumas 

preciosidades” e, claro, sempre tem espaço para mais.  

4 Considerações Finais 

Como exposto, trazemos diversas experiências enquanto pibidianos, acerca da 

carreira docente. Vivenciamos experiências positivas e negativas, que nos empolgaram 

sobre a profissão como também nos frustraram. Por meio das nossas andanças e obser-

vações, aprendemos muitos exemplos e contraexemplos da deontologia docente. Conse-

guimos, com nossas reuniões e conversas, formais ou não, das tantas palestras que assis-
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timos, perceber alguns elementos que estão presentes na crise axiológica que assola à 

educação, tanto para os docentes como também para os discentes.  

Participar do PIBID foi, para nós, fulcral. Por mais que os licenciandos à época 

de sua atuação não tivessem essa noção, hoje percebem o quão benéfico o Programa foi. 

Contribuiu em sua formação profissional, pois observando os professores-supervisores, 

de uma forma bem implícita, eram enaltecidas as suas próprias qualidades enquanto 

aspirantes
7
 à profissão, ao mesmo tempo que alguns auto-defeitos eram identificados e 

até mesmo reprimidos, pois já havia um processo de auto-avaliação.  

É claro que cada indivíduo tem a sua própria caminhada, tem as suas vivências, 

o que o faz ter determinados entendimentos e bagagem cultural, que é o que o compõe 

enquanto ser, e que o faz ter uma maneira única de agir e pensar, contudo, nenhum pro-

fissional nasce pronto, tampouco aprende o seu ofício em um simples curso de gradua-

ção. O que o faz ser bom em seu dever é a experiência, aliada à formação constante e, 

sobretudo, a vontade em se superar a cada vez que o faz.   

Assim, não temos dúvida de que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência tenha sido fulcral à composição do profissional que hoje somos. As experi-

ências que tivemos são significativas porque nos proporcionaram conhecer a realidade 

de escolas públicas tais quais elas são. Mostraram-se relevantes, pois muitas das difi-

culdades encontradas nesse ambiente sequer foram mencionadas nas discussões que 

participamos no âmbito acadêmico.  

 Além da bagagem profissional que o PIBID proporciona, devemos mencionar 

também que o conhecimento da realidade que ele nos oportuniza. Isso é relevante, tendo 

em vista que muitos licenciandos concluem a graduação e iniciam a carreira profissional 

sem vivenciar tal realidade e, quando adentram a escola, acabam se assustando diante 

das situações de dificuldades. Segundo Lapo e Bueno (2003), não é raro encontrarmos 

profissionais que não receberam uma formação sólida e realista e se deparam, ao chega-

rem à escola, com frustrações e desencantos, pois quando o confronto da realidade vivi-

da com a realidade idealizada não condiz com as expectativas, acabam provocando frus-

trações e desencantos. 

                                                           
7
 O termo aspirante aqui é empregado para designar aquele sujeito que está se preparando para assumir 

uma posição profissional num futuro próximo. 
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 Para finalizar, frisamos que o PIBID é um colaborador opcional que deveria ser 

experimentado por todo licenciando, independente de sua área de atuação.  Aquele que 

passa pelo Programa durante sua graduação tende a ser mais apto para seu ofício. Será 

indubitavelmente, no mínimo, mais ciente da realidade que o espera.  
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RESUMO 

O PIBID Matemática da PUC Goiás tem como principal objetivo qualificar a formação do estudante do 

curso de matemática para atuar de forma criativa e responsável na sala de aula, buscando sempre a 

reflexão sobre a prática e o compromisso com uma educação que promova a transformação dos 

envolvidos. Diante disso, foram realizadas diversas atividades para que o aluno amplie seus 

conhecimentos no que se refere à atuação docente. Ressaltamos a importância do conhecimento 

matemático na elaboração do material concreto para que os conceitos sejam trabalhados de forma 

significativa. Sobre o material didático elaborado pelos alunos do PIBID, acreditamos no que diz 

Lorenzato (2006) ao afirmar que todo material didático depende do estado de cada aluno e do modo como 

é empregado pelo professor, pois um mesmo material apresenta diferenças pedagógicas entre a aula em 

que o professor apresenta oralmente o assunto, ilustrando-o com um material didático, e a aula em que os 

alunos manuseiam esse material. Buscamos, portanto, que o uso do material concreto ou do jogo não 

podem ser desenvolvidos apenas pelo estético, mas sim pelas potencialidades pedagógicas que eles 

contêm.Tendo em vista o exposto, este relato objetiva apresentar as três principais metodologias 

utilizadas pelos bolsistas do PIBID – matemática nas escolas campo -Investigação Matemática, Jogos e 

Material Concreto - bem como detalhar as atividades que foram pensadas e desenvolvidas utilizando tais 

metodologias. 
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1 Introdução 

O presente relato destaca-se por sua relevância no que diz respeito à exposição e 

reflexão das metodologias utilizadas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID), subprojeto Matemática, da Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC – Goiás). 

No atual cenário educacional em que vivemos é possível pontuar diversos 

equívocos que ainda são cometidos no processo de ensino e aprendizagem e que são 

comuns à maioria das escolas brasileiras. No que se refere à matemática em específico, 

são incontestáveis as dificuldades detectadas na aprendizagem dos alunos e a aversão 

que esta disciplina gera nos estudantes.  

Além disso, muitos são os desafios encontrados pelos professores de matemática 

ao adotar práticas pedagógicas que ultrapassem o ensino tradicional clássico. Com 

efeito, o ensino tecnicista, adotado na maioria das escolas, é o problema da educação 

matemática apontado por Fiorentini e Miorim (1990), pois este tipo de ensino se 

fundamenta apenas na transmissão do conhecimento, onde o professor expõe o que sabe 

e o aluno somente absorve, memorizando regras, algoritmos e conceitos que, para ele, 

não possuem significado algum.  

Tal situação evidencia e justifica as más avaliações dos alunos em matemática, 

os altos índices de reprovação e a evasão na disciplina, salientados por Bandeira e 

Bezerra (2010), que culminam no estereótipo de que a matemática é muito difícil de ser 

aprendida, e praticamente impossível de ser ensinada com sucesso.  

Diante dessa problemática, se faz necessário apontar novos métodos que 

reinventem o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Assim, o PIBID – 

Matemática da PUC – Goiás se apresenta como um importante programa que 

complementa a formação de professores de matemática e insere estudantes da 

licenciatura no campo de trabalho em escolas de Ensino Fundamental e Médio antes 

mesmo da realização do estágio supervisionado.  

Dessa forma, os bolsistas do PIBID – matemática observam as práticas 

pedagógicas de um professor regente, realizam monitoria com os alunos em dificuldade 

e já iniciam suas próprias práticas pedagógicas ao terem oportunidade de desenvolver 

atividades com as turmas sob a orientação dos supervisores. Além disso, o PIBID possui 

o foco de trabalhar metodologias de ensino que sejam utilizadas a favor de um melhor 

aprendizado dos alunos. Como aponta Barbosa, Leandro e Oliveira (2016), o PIBID da 



 

   

67 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

PUC – Goiás: “desenvolve ações e pesquisa, com os bolsistas do curso de Licenciatura 

em Matemática.”. Isso porque também tem sido desenvolvido um trabalho dos bolsistas 

com a orientação dos coordenadores do subprojeto, onde a teoria da formação de 

professores é discutida, as metodologias no ensino da matemática são expostas e 

refletidas e as ferramentas a serem levadas para a sala de aula são construídas 

coletivamente. 

Diante disso, propomos atividades que possam diversificar o ensino dos 

conteúdos, pois pensamos que as aulas de matemática devem fugir de práticas 

algebristas econteudista que, como temos visto, não tem trazido resultados otimistas em 

relação a aprendizagem dos estudantes.  

Tendo em vista o exposto, este relato objetiva apresentar algumas intervenções 

utilizadas pelos bolsistas do PIBID – Matemática nas escolas campo -Investigação 

Matemática, Jogos e Material Concreto, bem como detalhar as atividades que foram 

pensadas e desenvolvidas utilizando tais ações. 

 

2 Desenvolvimento 

Diante das diversas atividades ministradas pelo PIBID – Matemática da PUC – 

Goiás, enfatizamos aqui a aplicação das seguintes atividades: Tabuada Geométrica, 

Investigação com o Geoplano, Sudoku, Caracol do resto e Construção de Sólidos 

Geométricos com massa de modelar, cada qual baseando-se em uma metodologia de 

ensino da matemática. 

As atividades foram aplicadas para alunos do Ensino Médio e Fundamental. 

Cada atividade foi desenvolvida em duas aulas de 50 minutos. Os pibidianostem 

horários semanais com os supervisores nas escolas campo e, muitos deles, fazem suas 

carga horário em mesmo período e dia da semana. Com isso, foi possível desenvolver 

essas atividades com trabalho coletivo dos autores desse texto. Os professores 

supervisores acompanharam sua aplicação e os coordenadores de área ajudaram nas 

análises dos resultados. 

As atividades tabuada Geométrica e Investigação com o Geoplano, foram 

aplicadas no Instituto de Educação de Goiás e no Colégio Aplicação de Goiás, para 

turmas do Ensino Fundamental e Médio. Caracterizam-se por serem atividades de 

cunho investigativo, ou seja, utilizam a investigação matemática como metodologia de 

ensino. De acordo com Ponte (2013), a investigação matemática envolve quatro etapas: 
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primeiramente explorar e reconhecer uma situação problema, em seguida formular e 

fazer afirmações sobre uma conjectura, logo depois realizar testes e finalmente justificar 

uma conjectura e avaliar a atividade realizada.  

Desse modo, propomos aos alunos a construção da tabuada geométrica e logo 

depois uma exposição de situaçõesproblema envolvendo cálculo de áreas, quadrados 

perfeitos e propriedade comutativa da multiplicação, em que a partir de seus 

conhecimentos poderiam formular ideias e conjecturas a fim de solucionar tal problema. 

Na figura 1 podemos perceber a construção da Tabuada Geométrica tendo como 

recurso a malha quadriculada, lápis de cor e régua, já na figura 2 como seria a tabuada 

finalizada. Vale ressaltar que por ser uma atividade investigativa, os alunos, no início, 

não tiveram conhecimento do que seria abordado com tal construção.  

Figura 1- Tabuada Geométrica 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 2 – Tabuada Geométrica feita pelos alunos 

 

Fonte: Autoria própria 
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A atividade Investigação com o Geoplano foi realizada no Colégio de Aplicação 

de Goiás, em turmas do 6º ano do ensino fundamental, onde as turmas foram divididas 

em grupos de 5 (cinco) alunos. Assim, foi disponibilizado um Geoplano para cada 

equipe, elásticos coloridos e uma atividade impressa para ser realizada por cada 

membro do grupo, como mostra a figura 3. A atividade consistia em sortear dois 

polígonos definidos, pensar em um terceiro polígono, de acordo com a criatividade dos 

integrantes, reproduzi-los manualmente no Geoplano e por fim, responder as questões 

da atividade. Dessa forma, os alunos teriam que observar as características dos 

polígonos, como o número de lados, números de vértices, diagonais, nomenclatura dos 

polígonos, bem como a convexidade ou não dos mesmos. Além disso, os alunos 

puderam reproduzir os polígonos em malhas quadriculadas, calcular o perímetro de cada 

um e fazer conjecturas a respeito do conceito de polígono. 

Figura 3 – Atividade com o Geoplano 

 

Fonte: Autoria própria 

Os jogos Sudoku e Caracol do resto foram aplicados no Instituto de Educação de 

Goiás para turmas de ensino médio. O Sudoku caracteriza-se por ser um jogo que requer 

raciocínio lógico, onde o aluno precisa completar todos os quadrados de 1 a 9 de forma 

que não se pode repetir o mesmo número na horizontal, vertical e também nos 

quadrados internos ao quadrado maior. Os tabuleiros de Sudoku como mostra a figura 4, 

foram produzidos pelos bolsistas PIBID- Matemática PUC-Goiás, e utilizados como 

ferramentas de ensino. Os Tabuleiros são dispostos em nível fácil, médio e difícil e, 

durante a aplicação, foram distribuídos de forma aleatória, onde os alunos poderiam 

solicitar ajuda uns dos outros, contribuindo assim para um trabalho em equipe, a fim de 

completar o tabuleiro como mostra a figura 4. 
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Figura 4 -Atividade com o Sudoku 

 

Fonte: Autoria própria 

O Jogo Caracol do Resto desenvolve as habilidades matemáticas quanto às 

operações básicas fazendo com que os alunos interajam uns com os outros através da 

parceria e competição, envolvendo assim uma disputa entre os alunos e, ao mesmo 

tempo, a aprendizagem do conteúdo matemático. O jogo envolve a operação de divisão, 

onde para dar início a partida cada competidor lançará um dado e quem obter o maior 

número começará. O número sorteado corresponde à quantidade de casas a avançar, 

assim o número que se encontra na casa em que o jogador está posicionado, será divido 

pela quantidade de casas avançadas, ou seja, o número sorteado. Se houver resto, este 

será a quantidade de casas que o jogador avançará, assim o jogador novamente sorteará 

um número a partir do lançamento do dado e novamente o número que corresponde a 

posição em que o jogador está será dividido pelo número obtido no dado, e assim 

sucessivamente até um dos jogadores chegar ao final da trilha do tabuleiro. Se em uma 

das divisões não houver resto, a vez é passada para outro jogador.  Os tabuleiros do 

jogo, como mostra a figura 5, foram construídos pelos bolsistas PIBID- Matemática 

PUC-Goiás e pode ser jogado por no máximo 4 competidores. 
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Figura 5 – Atividade do caracol do resto 

 

Fonte: Autoria própria 

A atividade Construção de Sólido Geométricos com massa de modelar, 

aplicadano Instituto de Educação de Goiás, caracteriza-se por envolver uma construção 

de material concreto por parte dos alunos. Dessa forma os alunos podem perceber as 

características de um sólido geométrico de maneira por meio do manuseio, facilitando o 

entendimento de alguns conceitos da geometria plana e espacial.  A figura 7 mostra 

alguns sólidos desenvolvidos, tendo como recurso, palitos e massa de modelar colorida. 

Durante a construção, os alunos foram convocados a fazer uma análise de cada sólido 

destacando suas características e, em seguida foi entregue uma atividade contendo 

perguntas sobre: quantidade de vértices, arestas, lados e sua nomenclatura. 

Figura 6 – Construção de formas geométricas 

 

Fonte: Autoria própria 

Para melhor compreensão e para dar embasamento a este trabalho discorremos 

sobre os dados teóricos que fortalecem o tema.Segundo Ponte (2013): 

 
Na disciplina de Matemática, como em qualquer outra disciplina escolar, o 

envolvimento ativo do aluno é uma condição fundamental da aprendizagem. 
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O aluno aprende quando mobiliza os seus recursos cognitivos e afetivos com 

vista a atingir um objetivo. Esse é, precisamente, um dos aspectos fortes das 

investigações. Ao requerer a participação do aluno na formulação das 

questões a estudar, essa atividade tende a favorecer o seu envolvimento na 

aprendizagem (PONTE, 2013, p. 23). 

 

Com isso, percebemos a importância da investigação matemática como 

metodologia de ensino, onde envolve o aluno a alcançar um objetivo a partir de seus 

conhecimentos, formulando ideias e fazendo conjecturas. Dessa forma, através da 

investigação, o aluno age como um matemático, não se resumindo apenas a uma 

formulação de ideias, questões e conjecturas, mas também a partir da exposição de suas 

ideias e resultados, discutindo-os em sala de aula com seu professor e colegas. 

Com relação ao material concreto, segundo Shih et al (2016): 

 

Um fato importante a destacar é que o caráter dinâmico e refletido esperado 

com o uso do material pelo aluno não vem de uma única vez, mas é 

construído e modificado no decorrer das atividades de aprendizagem. Além 

disso, toda a complexa rede comunicativa que se estabelece entre os 

participantes, alunos e professor, intervém no sentido que os alunos 

conseguem atribuir à tarefa proposta com um material didático (SHIH et al, 

2016, p. 12). 

 

Dessa forma, as autoras destacam a importância das atividades de aprendizagem 

juntamente com manuseio do material concreto, para melhor compreensão da finalidade 

deste material. Assim o material concreto permite “uma abordagem mais próxima dos 

interesses dos alunos e das suas motivações’’ como afirma Barbosa, Leandro e Oliveira 

(2016). 

Os jogos como afirma Grando (2000) possibilitam a busca de um ensino que seja 

significativo para o aluno proporcionando a criação e reflexão de forma que desperte no 

aluno o prazer em aprender devido a sua ação e participação coletiva, com isso 

propiciando um ambiente lúdico para a aprendizagem. Ainda Segundo Grando (2000), 

“os jogos de regras trabalham com a dedução, o que implica numa formulação lógica, 

baseada em um raciocínio hipotético dedutivo, capaz de levar as crianças a 

formulações’’(p. 16). Sendo assim, os jogos desenvolvem a capacidade lógica e insere 

conteúdos, envolvendo os alunos em um ambiente propício à aprendizagem. 

  

3 Considerações 

Ao apresentar as propostas das atividades citadas aos alunos do Ensino 

Fundamental e Médio, nós, bolsistas do PIBID – matemática da PUC – Goiás, tivemos a 
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oportunidade de detectar a pouca familiaridade que eles tinham com aulas de 

matemática que utilizam metodologias diversificadas. A superação do ensino 

tradicional, caracterizado pelo modelo de aula imutável, que requer como ferramentas 

apenas uso de quadro e giz, a explanação contínua do professor e a pouca ou nenhuma 

participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, geraram aversão e 

estranhamento dos alunos em um primeiro momento.     

No entanto, após um período de adaptação, as turmas se identificaram com as 

atividades desenvolvidas e o processo de ensino e aprendizagem descomplicou-se à 

medida que os alunos, ao realizarem as atividades, discutiam suas observações com os 

colegas e conosco, equipe do PIBID. Assim, não demorou perceberem que a 

matemática pode ser assimilada de acordo com seu envolvimento no processo de 

aprendizagem, quando transferida de conceitos abstratos e repetição de exercícios, para 

uma esfera mais prática em que, os próprios alunos são construtores do próprio 

conhecimento. 

A Investigação Matemática como metodologia, adotada na aplicação das 

atividades Tabuada Geométrica e Investigando com o Geoplano, apresentou efeitos em 

dois sentidos. Por um lado, foi uma atividade inovadora para os alunos quanto para nós, 

futuros professores de matemática, pois os problemas abertos despertaram a curiosidade 

e o interesse dos alunos, permitindo fazerem suas observações, levantarem hipóteses e 

determinarem padrões nas construções feitas.  

Assim, nós pudemos ter a oportunidade conduzir as investigações feitas pelos 

alunos e por fim, formalizarem as conjecturas ao final da aula, chegando às definições 

matemáticas aritméticas e geométricas. Por outro lado, como afirma Ponte (2003) “Pode 

sempre programar-se o modo de começar uma investigação, mas nunca se sabe como 

ela irá acabar” (p. 25). Dessa forma, a metodologia investigativa requer um bom 

domínio do professor em conduzir seus alunos no processo de aprendizagem, sem 

ajudar “demais” ou “de menos”, pois cada um pensa de um modo singular e cabe ao 

educador aproveitar ao máximo a contribuição de cada um na construção do saber. 

Já os jogos sempre estiveram entre os tipos de metodologias mais utilizados pelo 

PIBID – Matemática no Ensino Fundamental e Médio. Ao aplicarmos Sudoku e o 

Caracol do Resto, foi possível destacar as potencialidades pedagógicas da metodologia 

em si, uma vez que raciocínio lógico, o espírito de equipe, a competitividade e 
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capacidade de assimilar as regras estabelecidas, foram desenvolvidos juntamente com a 

prática de conteúdos matemáticos trabalhados anteriormente.  

Também chegamos ao consenso de que os jogos contribuem amplamente para 

desmistificar a matemática como disciplina difícil e improdutiva, já que durante o 

andamento das atividades foram notórias a informalidade e descontração 

proporcionadas, bem como a várias percepções de aplicação da matemática no 

cotidiano.  

Vale ressaltar também, que é imprescindível o nosso cuidado de, nesses tipos de 

atividades envolvendo jogos, nos ater aos objetivos da aula, para que o ensino da 

matemática sempre seja a prioridade, como alerta Bandeira e Bezerra (2010) “é esse 

raciocínio de que os sujeitos aprendem com os jogos que justifica plenamente a sua 

utilização” (p. 5).  

 Os materiais concretos têm sido utilizados pelo PIBID - Matemática, sobretudo, 

para a abordagem da geometria plana e espacial. Como afirma Barbosa, Leandro e 

Oliveira (2016), atualmente existem muitos recursos à disposição do uso do professor 

em sala de aula, tais como os materiais manipuláveis e concretos que, além de 

dinamizar a aprendizagem, aproxima a matemática da realidade visual e manual do 

aluno.  

Tal perspectiva foi ao encontro dos resultados encontrados por nossa equipe ao 

desenvolver a atividade de Construção de Sólidos Geométricos com Massa de modelar. 

Várias foram as descobertas relatas pelos alunos ao construir os sólidos manualmente, 

que antes não eram percebidas, como as comparações feitas com objetos do cotidiano. 

A cooperação mútua entre os alunos também foi destaque, já que eles se prontificaram 

em compartilhar as informações detectadas e as melhores formas de construir.  

Por fim, a ideia de uma metodologia aliada a outra também tem sido explorada 

pelo PIBID – Matemática da PUC – Goiás. O Geoplano, por exemplo, pode ser 

compreendido como uma ferramenta que utiliza como metodologia a investigação 

matemática agregada ao material concreto para o ensino de diversos conteúdos 

matemáticos. 

As dificuldades enfrentadas pelos pibidianos foram muitas, tais como a falta de 

recurso didático para o desenvolvimento e elaboração das atividades, o distanciamento 

inicial dos alunos participantes que não viam essas atividades como uma “atividade 

séria” de matemática. Metodologicamente, nos questionamos se a atividade Tabuada 
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Geométrica e Investigando com o Geoplanosão de fato de investigação matemática. 

Fizemos vários estudos para concluir sua intencionalidade metodológica. 

Sem pretensão de conclusão, os estudos e reflexões pedagógicas realizadas a 

respeito das metodologias de ensino, a elaboração de atividades a serem desenvolvidas 

em turmas da Educação Básica, a construção de ferramentas pedagógicas e a 

socialização de resultados obtidos têm enriquecido o subprojeto de forma significativa 

na formação dos futures professores de matemática. A formação de professores de 

matemática da PUC – Goiás, apesar de ter que lidar com os diversos problemas da atual 

desvalorização dos professores ocorrida em todo país, têm tido no PIBID uma valiosa 

fonte de capacitação profissional e incentivo à carreira docente, por isso esperamos que 

o projeto permaneça no programa federal e que ele continue sendo forte e transformador 

na vida de tantos estudantes.  
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RESUMO 

No presente trabalho relatamos algumas experiências com o material dourado aplicado ao ensino dos 

números decimais. Nossas atividades foram realizadas no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Matemática, em uma escola municipal em Goiânia. 

Especificamente foram desenvolvidas atividades para identificação e compreensão do uso do material 

dourado, além de atividades que nos permitissem associar o material dourado com a habilidade de 

resolver problemas com adição e subtração, além de um jogo, todos esses movimentos em uma turma do 

7º ano do Ensino Fundamental. Exploramos a utilização do material dourado como ferramenta para o 

ensino e a aprendizagem dos números decimais, partindo do contexto histórico de como surgiu o material 

e sua criadora, Maria Montessori, chegando às atividades e o jogo. Para compreender os resultados 

obtidos durante todo o processo, utilizamos um questionário cuja análise revelou que a maioria dos alunos 

vivenciou bom aproveitamento do conceito de números decimais a partir do material dourado e também 

sobre os conteúdos de adição e subtração, pois muitos alunos tinham dificuldades nessas operações e ao 

longo das atividades percebemos que houve um grande avanço cognitivo dos alunos ao resolver questões 

relacionadas a essas operações.  

 

Palavras-chave: Material dourado, números decimais, operações básicas, Pibid. 
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1 Introdução 

O Material Dourado foi criado por Maria Montessori (1870-1952). Foi a 

primeira mulher a formar-se em seu país, como médica fisioterapeuta. Onde buscava 

desenvolver métodos que ajudassem no desenvolvimento de crianças, e ao ser 

encarregada de cuidar da educação de crianças com deficiências, sentiu a necessidade 

de favorecer que essas crianças pudessem ter condições de aprendizagem iguais às 

outras. A partir de suas observações, verificou que aquelas crianças aprendiam mais 

quando praticavam alguma ação do que quando tinham que somente pensar.  

Diante disso, começou a explorar o trabalho com as mãos, partindo de algo 

concreto para algo abstrato, trazendo para a criança uma experiência de procura e 

descoberta, dando a liberdade de escolha. Com suas experiências, Montessori 

desenvolveu métodos que crianças com ou sem alguma deficiência, poderiam aprender 

de uma forma igual, com o mesmo êxito. Uma de suas contribuições foi a criação do 

material dourado, um material manipulativo, destinado a representar os números sob 

forma geométrica, que aborda os números naturais, o sistema de numeração decimal, e 

que ainda pode ser também adaptado para outras demandas, como por exemplo explorar 

os números decimais e operações que envolvam números naturais ou decimais.  

 

            

Figura 1 – Representação dos números decimais com as peças do Material Dourado. 

Fonte: BERTON; ITACARAMBI, 2009, p. 36. 
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De acordo com o livro de Hermann Röhrs (2010, p.13) 

 

Maria Montessori decidiu se dedicar aos problemas educativos e 

pedagógicos. Em 1900, ela trabalhou na Scuola Magistrale Ortofrenica, 

instituto encarregado da formação dos educadores das escolas para crianças 

deficientes e retardadas mentais. Após ter estudado pedagogia, ocupou-se da 

modernização de um bairro pobre de Roma, San Lorenzo, encarregando-se da 

educação das crianças. Para atender às suas necessidades, ela fundou uma 

casa das crianças (Casa dei Bambini) onde estas podiam aprender a conhecer 

o mundo, e a desenvolver sua aptidão para organizar a própria existência. 

 

Esse material é bastante conhecido e usado para a construção do sistema de 

numeração decimal, ou seja, para consolidação da base 10, e para o trabalho com as 

quatro operações fundamentais.  

Sabatine em seu trabalho sobre adição e subtração com o material dourado diz 

que, “Contudo, o material dourado é um recurso muito bom para auxiliar no processo de 

ensino aprendizagem. As operações de adição e subtração podem ser trabalhadas com 

mais qualidade, sendo uma das formas mais fáceis do aluno compreender.” 

(SABATINE, 2010, p.34) 

             Peixoto, Andrade, Sousa e Oliveira citam que (2015 p.02) 

Diante da proposta, os bolsistas fundamentaram suas práticas de ensino da 

matemática tendo como base abordagens de ensino-aprendizagem que 

envolvessem a utilização de material concreto. Nessa perspectiva o estudante 

iria voltar e construir as operações de multiplicação e resolver as mesmas 

com auxílio do “material dourado” (material concreto escolhido para 

subsidiar as intervenções) e só depois dessas investigações se passaria para a 

esfera da aprendizagem e resolução do campo abstrato. 

Sendo assim, buscamos elaborar um projeto que nos permitisse explorar esse 

potencial envolvendo os números decimais e, como componentes do projeto, 

elaboramos atividades, oficinas e jogos. No presente trabalho, trazemos relatos de uma 

de nossas experiências em que alguns componentes desse projeto foram aplicadas em 

uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal localizada em 
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Goiânia, sendo essa uma escola-parceira do Subprojeto PIBID Matemática da 

Universidade Federal de Goiás.  Na ocasião, abordamos as operações fundamentais com 

os números decimais usando o material dourado como o principal apoio, além de 

mostrar que é possível se trabalhar muitos outros conteúdos. Foram elaboradas 

atividades envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão, porém aqui focaremos 

nossas discussões a respeito das atividades aplicadas a fim de tratar somente a adição e 

a subtração. 

2 Justificativa e fundamentação teórica 

Diante de nossas frequentes observações a respeito das dificuldades encontradas 

pelos alunos do Ensino Fundamental para aprenderem os números decimais e suas 

operações, encontramos a motivação para desenvolver estratégias e buscar meios de 

oferecer espaços de aprendizagem em que o estudo dos números decimais e de suas 

operações pudesse ser associado ao material dourado. Gostaríamos de compreender se 

isso proporcionaria um caminho mais interessante e eficaz para que os alunos bem 

compreendessem esses conceitos matemáticos, e porque não outros. 

Maria Montessori em seu livro Método da Pedagogia Científica Aplicada à 

Educação (apud POLLARD, 1993), diz que “O principal fundamento do 

desenvolvimento da criança é a concentração”. Para ela, a criança tem que descobrir 

como se concentrar, e para se concentrar ela precisa de algo. Entendemos que em nossas 

ações como professores precisamos oferecer aos alunos meios para que eles se 

concentrem, porque os alunos são capazes, mas muitas vezes a metodologia escolhida 

não favorece a aprendizagem. Acreditamos que no caso dos números decimais, o 

material dourado exige que o aluno concentre sua atenção para saber as quantidades, as 

formas e as relações, aprendendo de uma forma mais lúdica e compreensível. A fim de 

explorar o potencial do material dourado na abordagem dos números decimais, 

elaboramos um projeto de ensino e aprendizagem em que prevíamos a realização de 

atividades de manipulação do material, de compreensão de sua aplicação em problemas, 

além de abordar situações com as operações elementares e realizar oficinas e jogos. 
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  De acordo com Fiorentini e Miorim (1990, p. 14) 

Destacam que o conhecimento sobre os materiais como recursos de ensino-

aprendizagem podem promover um aprender significativo no qual o aluno 

pode ser estimulado a raciocinar, incorporar soluções alternativas, acerca dos 

conceitos envolvidos nas situações e, consequentemente, aprender. 

  O material dourado é citado pelos os autores como um material didático que 

pode ser trabalhado em sala de aula como um jogo e como auxílio de atividades simples 

envolvendo o conteúdo de números decimais. A utilização em sala de aula promove um 

grande aprendizado para os alunos. 

Para Irene de Albuquerque (1954, p 33) 

O jogo didático serve para fixação ou treino da aprendizagem. É uma 

variedade de exercício que apresenta motivação em si mesma, pelo seu 

objetivo lúdico. Ao fim do jogo, a criança deve ter treinado alguma noção, 

tendo melhorado sua aprendizagem. 

  Ela e outros autores enfatizam a importância dos jogos didáticos para a 

importância da aprendizagem, quando se trabalha o lúdico em sala de aula os alunos 

tem um interação com os colegas e professores além de se desenvolverem nas 

atividades. Também faz com que o professor desenvolva um novo método de ensino e 

aprendizagem para as séries iniciais. 

3 Metodologia e desenvolvimento das atividades 

Apresentamos aqui uma idéia de como é possível utilizar o material dourado 

para ensinar números decimais, pois, em geral, temos observado situações em que ele 

somente tem sido aplicado às atividades com os números naturais. Nossa proposta é 

apresentar uma possibilidade de atividade, a qual executamos, e que é dividida em 

quatro momentos.  

 1º Momento. Apresentamos aos alunos o material dourado para que eles 

soubessem que o material é composto por 611 peças, sendo 1 cubo, 10 placas, 100 

barras e 500 cubinhos. Logo após contamos a história de Maria Montessori que criou o 

material dourado, e porque ela o criou, introduzimos o conceito do material dourado em 
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base 10 para depois usar os números decimais. Na sequência foi aplicada uma atividade 

para os alunos terem contato com o material dourado, e explorar de maneira livre, sem 

regras.  

 

 

Figura 1 – Atividades com o Material dourado.  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 2º Momento. Introduzimos o conceito do material dourado em base decimal e 

fizemos uma atividade de compreensão. Nessa atividade os alunos puderam 

compreender os valores do material dourado em decimais. A partir daí passamos a uma 

atividade de representação, em que os alunos receberam uma tabela na qual deveriam 

identificar qual número decimal e fração decimal correspondiam aos grupos de figuras 

do material dourado, expostos na tabela, como segue no apêndice da primeira atividade. 

 3º Momento. Aplicamos uma atividade que envolvia as operações básicas com 

os números decimais: adição e subtração. Nesse momento preferimos trabalhar somente 

com adição e subtração, pois a multiplicação e a divisão tem um nível de dificuldade 

mais alto e pensamos que poderia atrapalhar a compreensão dos alunos. Logo aplicamos 

uma atividade que conteve duas questões uma de adição e outra de subtração. A 

atividade segue nos apêndices. 

4º Momento: Aplicamos o jogo dos decimais. A idéia do jogo era que os alunos 

tinham que desenvolver a representação, a adição e a subtração dos números decimais 

pelo material dourado. O jogo foi pensado de maneira que os alunos pudessem 
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compartilhar o que aprendeu com os colegas ao longo das intervenções, o jogo 

explorava questões de adição e subtração com números decimais. Após as outras 

atividades (etapas anteriores) os alunos deveriam mostrar o que aprenderam por meio do 

jogo. Nesse momento a turma foi dividida em dois grupos, em que cada aluno de cada 

grupo deveria resolver no quadro utilizando o material dourado um problema de contas 

envolvendo números decimais. Os números foram sorteados com a utilização de cartas 

com numeração. Ganhava quem obtivesse mais pontos. O jogo segue nos apêndices. 

Em todo esse processo dos quatro momentos descritos, foram um total de 6 

aulas: as três primeiras foram destinadas para que os alunos conhecessem o material 

dourado e compreendessem o seu sentido em decimais. A 4ª aula foi para que os alunos 

compreendessem a adição dos números decimais com o material dourado. A 5ª aula foi 

para os alunos compreender a subtração dos números decimais com o material dourado. 

A 6ª aula foi destinada ao jogo dos decimais. Ao final, a fim de compreender os 

resultados obtidos por esses movimentos, utilizamos um questionário. 

 

    

Figura 2 – Jogo com o Material dourado.  

Fonte: Acervo pessoal. 

4 Resultados e discussões 

Diante de nossas experiências com uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, 

por meio das atividades envolvendo o material dourado segundo os quatro momentos 

descritos, podemos dizer que vivenciamos espaços de aprendizagem muito favoráveis à 

apropriação de conceitos envolvendo números decimais e operações básicas.  
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Apesar de em alguns momentos sentirmos que alguns alunos mantinham 

dificuldades para entender algumas coisas, com a realização da aula envolvendo o jogo 

dos decimais ficamos muito satisfeitos com os resultados observados. Isso porque o 

intuito dessa aula era algo como realizar um teste para entendermos o que os alunos 

estavam realmente aprendendo. Os resultados mostraram que a maioria dos alunos se 

saíram bem, inclusive alguns alunos que possuíam alguma deficiência, como os alunos 

surdos. Esses em particular, com a ajuda do professor intérprete, conseguiram entender 

as atividades e as realizaram, e foi nítido a expressão de felicidade desses alunos ao 

perceberem que haviam conseguido realizar a atividade da mesma forma que os outros 

colegas. 

Encontramos dificuldades em controlar os alunos em sala de aula, alguns não 

obedeciam o que pedíamos, ao explicarmos as atividades não conseguíamos falar muito 

alto e alguns deles reclamaram que não conseguiam compreender devido ao barulho da 

sala ser muito e de falarmos baixo.  Aos poucos fomos perdendo essa dificuldade e 

aprendemos a dominar a turma. 

O que esperávamos era que ao final das intervenções os alunos tivessem 

atendido aos objetivos esperados, tendo facilidade para estudar os números decimais, e 

saber como realizar operações com os números decimais com o auxílio do material 

dourado. Conseguimos que os alunos tivessem outra visão do material, tendo um novo 

modo de aprender números decimais, desenvolvendo independência, concentração e 

novas ideias, adquirindo de fato os conhecimentos abordados. De um modo geral, 

podemos dizer que nossos objetivos foram atendidos. 

A análise do questionário aplicado ao final de nossos movimentos revelou que 

os alunos vivenciaram bom aproveitamento do conceito de números decimais a partir do 

material dourado. O questionário tinha a intenção de nos permitir conhecer os resultados 

de todas as intervenções e foi aplicado para 25 alunos. Desses, percebemos que a 

maioria, 80% dos alunos, alcançaram o objetivo esperado. Identificamos que os outros 

20% experimentaram um aproveitamento inferior por não terem se dedicado a contento 

à realização das atividades propostas. 

A nossa experiência em sala de aula com esse projeto foi de apenas 6 meses, o 

aprofundamento nas pesquisa e com outras experiência em diferentes series e escola 
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faria com que o projeto ficasse cada vez mais elaborado, pretendemos ter outras 

experiência para melhorar as questões da multiplicação e divisão. 

Indo além do aproveitamento por parte dos alunos envolvidos, ser parte 

integrante do projeto proposto foi elemento importante de boa contribuição à carreira 

acadêmica dos bolsistas do PIBID ali atuantes, pois tiveram contato mais direto com os 

alunos em sala de aula e o projeto lhes proporcionou muitas outras experiências. Não 

somente a realização das atividades aqui expostas, mas a experiência com PIBID 

proporciona também momentos intensos de planejamento, de socialização com outros 

licenciados, professores-supervisores e coordenadores de área. Tudo isso consolida os 

propósitos do PIBID na formação inicial de professores.  
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Apêndices 

 

 

Atividade 1: Usando o material dourado como ferramenta para o ensino e 

aprendizagem dos números decimais  

Turma surgida para a aplicação: Turmas de 7º ano do ensino fundamental 

 

 

 

Questão 01 

a) Se partimos o cubo em 10 partes o que teremos 

b) Se partimos o cubo em 100 partes o que teremos 

c) Se partimos o cubo em 1000 partes o que teremos 

 

Questão 02 

a) Qual é a relação entre uma placa e o cubo, já que para se montar um cubo precisamos 

de 10 placas? 

b) Qual é a relação entre uma barra e o cubo, já que para se montar um cubo precisamos 

de 100 barras? 

c) Qual é a relação entre um cubinho e o cubo, já que para se montar um cubo 

precisamos de 1000 cubinhos? 
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Questão 03 

Qual número decimal e fração decimal, correspondem às figuras do material dourado, 

conforme a tabela abaixo: 

 

 

Questão 04 

Represente as frações em números decimais, através do quadro de classes e ordens dos 

números: 
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Questão 05 

Como se escrevem as seguintes frações: 

 

 
   _____________________   

 

 
   _______________________ 

 

  
   ____________________   

  

  
   ______________________ 

 

   
   ___________________   

   

   
   _____________________ 

 

    
   __________________  

    

     
   ___________________ 
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Atividade 2: Trabalhando as operações básicas com os números decimais: (adição e 

subtração). 

Turma surgida para a aplicação: Turmas de 7º ano do ensino fundamental 

 

Questão 01 

Vamos adicionar De acordo com o exemplo faça as seguintes adições: 

  0,220  0,474= 0,694  
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Questão 02 

Agora vamos subtrair, de acordo com o exemplo abaixo faça os demais: 

        0,229 – 0,174= 0,055 
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Atividade 3: Jogo dos decimais 

Turma surgida para a aplicação: Turmas de 7º ano do ensino fundamental 

 

REGRAS 

Primeiramente o professor deverá dividir a turma em dois grupos, grupo A e 

grupo B. Através do par ou ímpar um aluno de cada grupo decidirá que grupo iniciará o 

jogo, logo em seguida a professora escolhe qual será o aluno a jogar do grupo. 

As cartas com os números deverão ser separadas em duas pilhas com duas cartas 

de cada número. Cada pilha, após embaralhada, deverá ser colocada sobre a mesa virada 

para baixo. Uma outra pilha deverá ser formada com as cartas dos sinais. Estas também 

deverão ser embaralhadas e colocadas viradas para baixo sobre a mesa, no meio das 

pilhas anteriores. 

Para iniciar a rodada, o jogador pega quatro cartas e forma um número que 

deverá representar com as peças do material dourado, logo após tira mais quatro cartas e 

faz a sua representação, com os dois números formados o aluno retira uma carta do 

monte de sinais e efetua a operação indicada, representando o seu resultado através das 

peças do material dourado. Cada representação que o jogador fizer correta ele ganha 1 

ponto para seu grupo. Ganha o grupo que obtiver a maior soma ao final de dez rodadas. 

            Cada jogador deve anotar os seus cálculos em seu caderno ou numa folha de 

pontuação. O juiz confere os cálculos, podendo para isso usar uma calculadora. 
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RESUMO 

A mesa-redonda proposta sobre o tema: Os movimentos do PIBID Subprojeto 

Matemática Goiânia em suas escolas parceiras, pretende apresentar os relatos reflexivos 

a respeito das experiências realizadas, sob a visão professores-supervisores, ao longo de 

quatro anos do Subprojeto Matemática nas escolas parceiras do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Cada um dos três professores apresentarão 

as situações e as articulações que se fizeram ao longo das atividades desenvolvidas 

abordando os impactos das ações nas escolas como um todo: alunato, professores-

supervisores, coordenações e gestões. Nesse movimento, trazem também as percepções 

sobre a influência das ações na formação dos pibidianos, na formação continuada dos 

professores-supervisores do Subprojeto Matemática Goiânia e o legado deixado para as 

escolas-parceiras e sua comunidade escolar. 

Palavras-chave: Teoria versus Prática; PIBID; Realidade Escolar; Prática Docente. 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda a análise de um questionário aplicado aos supervisores 

parceiros do Subprojeto Matemática-Goiânia no âmbito do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), levando-se em consideração as atividades 

realizadas em três escolas públicas. O questionário tem por objetivo conhecer e discutir 

os resultados das experiências vivenciadas, além de conhecer a forma como os 

supervisores lidaram com o projeto, as dificuldades, os desafios e os processos de 

aprendizagem. São considerados elementos como a relação bolsista (pibidiano)-aluno e 

de que forma as intervenções dos bolsistas contribuíram na aprendizagem dos alunos e 

no aperfeiçoamento da prática do professor. A análise revela as principais contribuições 

e dificuldades, na visão dos supervisores, oferece um olhar amplo e diagonal de como 

foi a execução do projeto, o desempenho dos bolsistas e quais aspectos foram mais 

relevantes nessa parceria. Os resultados mostram que o projeto contribuiu para uma 

aprendizagem significativa em diversas realidades de sala de aula. 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa, PIBID, prática docente. 
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RESUMO 

A oficina propõe trabalhar reconhecimento dos ângulos do círculo trigonométrico, 

operações de soma e subtração com tais ângulos, concentração e raciocínio lógico, de 

forma lúdica por meio do jogo batalha naval circular. O tabuleiro do jogo se assemelha 

a um radar de navegação marítima, o que facilitou a modelagem deste para trabalhar 

ângulos.  A aprendizagem mediante jogos matemáticos foi decidida com base na 

metodologia sugerida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Segundo este, 

nos jogos os problemas são apresentados de forma mais atrativa, o que favorece a 

elaboração imediata de estratégias de resolução para o mesmo.  A oficina será dividida 

em quatro etapas. Na primeira, será explicado a origem e o funcionamento do jogo, 

incluindo as regras. Na segunda, os participantes terão a oportunidade de jogar com o 

tabuleiro de 45º. Ao final de duas partidas, na terceira etapa, as pibidianas irão relatar 

suas experiências vivenciadas em sala de aula com turmas de 8º
s 

anos, indicando as 

principais dificuldades das bolsistas e também as relatadas pelos alunos. Por fim, os 

participantes utilizarão o tabuleiro de 30º para jogar mais duas partidas. A experiência 

da oficina promoverá uma nova perspectiva da aplicação deste jogo em alunos de nível 

superior. As dificuldades poderão ser comparadas, analisadas e discutidas neste momento. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria;  Jogos. 
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RESUMO 

Propõe-se, nesta oficina, apresentar e discutir o uso do material manipulável como 

recurso didático para sala de aula, com intuito de trabalhar os conceitos de geometria, 

propriamente volume de sólidos geométricos, de forma atrativa. Com o intuito de 

apresentar o que foi trabalhado com os alunos de 9
o
 ano nas escolas-parceiras do 

subprojeto matemática, aonde foram realizadas atividades para que os alunos que o 

volume é tudo aquilo que preenche o sólido, que ele não é oco; que tinham sólidos com 

formatos diferentes, mas com volumes iguais, desse modo compreendendo que o 

volume depende das dimensões; e, por fim, questionar a diferença de valores obtidos 

entre os cálculos realizados com as fórmulas e as medições, chegando à conclusão que 

tem várias variáveis que possibilita isso, por exemplo, na hora de medir não completou 

o sólido até a borda, deixou água cair e assim por diante. Espera-se que as discussões 

sejam produtivas a partir da manipulação dos materiais e dos relatos da experiência 

vivida, de modo que seja significativo aos participantes da oficina para a compreensão 

do ensino destes conteúdos matemáticos para a educação básica e de suas 

possibilidades. 
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