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Resumo: O presente artigo caracteriza-se como um relato de experiência vivenciado no Programa Institucional
de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID),  com  o  objetivo  de  compartilhar  as  experiências  pedagógicas
construídas pelo PIBID de Matemática da UEPG, aplicadas no Instituto de Educação Professor César Prieto
Martinez, no segundo semestre do ano de 2018. As atividades desenvolvidas foram: a exploração de materiais do
laboratório de matemática da escola e uma exposição de alguns desses materiais no evento 2º Encontro Regional
PR03 do Programa de Iniciação Científica JR (PIC); do Programa OBMEP na escola (ONE); e do Programa
Olímpico de Treinamento Intensivo (Poti). Essas atividades permitiram uma aprendizagem importante para a
formação dos bolsistas e futuros professores, pois proporcionaram uma experiência com materiais concretos e a
aplicação de oficinas com alunos envolvendo esses materiais.
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PROJETOS VINCULADOS

Não há.

PÚBLICO-ALVO 

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.

1 Bolsista PIBID; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Matemática.
2 Bolsista PIBID; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Matemática.
3 Bolsista Supervisora PIBID; Professora SEED-PR no Instituto de Educação Professor Cezar Pietro Martinez;
Licenciatura em Matemática.
4 Coordenadora PIBID Matemática; Professora do Departamento de Matemática e Estatística da UEPG.
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa - PR.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Instituto de Educação Professor Cesar Pietro Martinez.

JUSTIFICATIVA

Nas últimas décadas travaram-se diversas discussões sobre a formação inicial de

professores, e dessas discussões surgiram programas com o objetivo de melhorar a formação

de professores e, consequentemente, a Educação Básica. 

Neste artigo, ganha destaque um desses programas, que é o Programa Institucional de

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), criado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de

Pessoal  do  Ensino  Superior  (CAPES),  a  partir  da  Portaria  Normativa  nº  38,  de  12  de

dezembro de 2007, numa ação conjunta entre Ministério da Educação (MEC), sua Secretaria

de  Educação  Superior  (SESU)  e  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação

(FNDE). 

O Pibid 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  desenvolvida  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 didáticas pedagógicas sob orientação de
um docente da licenciatura e de um professor da escola. (CAPES, 2014). 

Ressalta-se  que  o  PIBID tem  por  objetivo  antecipar  o  vínculo  entre  os  futuros

professores  e  as  salas  de  aula  da  rede  pública,  proporcionando  uma  articulação  entre  a

educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais

(BRASIL, 2018). 

Logo, o PIBID visa aprimorar a formação inicial de professores, possibilitando que os

licenciandos  integrantes  do  programa  se  familiarizem  com  o  ambiente  escolar  desde  o

primeiro ano da graduação tendo, assim, contato com as diversas situações que ocorrem no

contexto educativo. Pois entende-se que compreender a relação entre conhecimentos e prática

profissional  pode  trazer  grandes  contribuições  para  a  formação  inicial  de  professores.  

Segundo  Cochran-Smith  e  Lytle  (2016),  é  possível  identificar  três  concepções  de
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como se aprende a ser professor: a primeira concebe o professor como aquele que aplica na

sala de aula, na sua prática conhecimentos gerados por especialistas, ou seja, a formação se

restringe a oferecer “conhecimentos- para- prática”; a segunda, nominada “conhecimentos-

na-  prática”,  assume  que  os  conhecimentos  essenciais  para  o  exercício  da  docência  são

gerados na prática, e portanto, impossíveis de serem ensinados, mas aprendidos tacitamente

ou mediante reflexão do professor ou com interlocuções com professores mais experientes; e

a  última  concepção,  conhecida  como  “conhecimento  –  da  –  prática”,  considera  que  o

conhecimento docente não pode ser cindido em conhecimento teórico e em conhecimento

prático (FIORENTINI, CRECCI, 2016). 

O conhecimento que os professores precisam para ensinar bem é gerado quando eles
consideram  suas  próprias  práticas  como  objeto  de  investigação  intencional,
considerando  as  teorias  produzidas  por  outros  como  aportes  ou  referências  que
ajudam  a  problematizar,  interpretar  e  compreender  a  prática  de  ensinar.
(FIORENTINI, CRECCI, 2016, p. 512).

Nesse viés, os cursos de formação inicial de professores de Matemática têm diante

de si o grande desafio de propiciar aos futuros professores uma formação que contemple todos

esses  conhecimentos  teóricos,  reconhecendo  o  lugar  e  as  contribuições  da  prática  nesta

formação. 

Assim como não basta o domínio de conteúdos específicos e/ou pedagógicos para
alguém se  tornar  um bom professor,  também não  é  suficiente  estar  em contato
apenas com a prática para se garantir uma formação docente de qualidade. Sabe-se
que a prática pedagógica não é isenta de conhecimentos teóricos e que estes, por sua
vez,  ganham  novos  significados  quando  diante  da  realidade  escolar.  (DINIZ-
PEREIRA, 2011, p. 216).

É necessário, portanto, reconhecer que a teoria e a prática devem estar presentes na

formação de professores. 

OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo compartilhar as experiências pedagógicas construídas

pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Matemática da

UEPG no campo da formação inicial de professores de Matemática e aplicadas no Instituto de

Educação Professor César Prieto Martinez, no ano de 2018.
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METODOLOGIA

O PIBID/Matemática UEPG desenvolve suas atividades no Instituto de Educação

Professor César Prieto Martinez, contemplando o público do 6° ano do Ensino Fundamental.

Além da coordenadora de área (professora da UEPG),  projeto conta ainda com a participação

de 10 (dez) bolsistas (alunos do curso de Licenciatura em Matemática) e 01 (uma) supervisora

(professora do quadro efetivo da Secretaria de Educação do Paraná).

Semanalmente  são  realizadas  reuniões  para  discussão  de  textos,  debates,

seminários,  avaliação  do  projeto  na  escola  e  eventos  com  os  bolsistas  e  a  supervisão,

avaliando o que pode ser melhorado, de que forma e como se pode auxiliar os alunos em sala

de aula. 

Entende-se portanto,  que  a  partir  dos  estudos,  discussões  e  reflexões  coletivas,  os

saberes  vão  se  articulando  entre  uma  fala  e  outra  dos  bolsistas  e  das  supervisoras,

promovendo um aperfeiçoamento na esteira  do curso de licenciatura a  fim de melhorar  a

prática pedagógica nos espaços educativos, pois ao olhar a realidade de diferentes ângulos, os

processos de apropriação dos conhecimentos começam a indicar uma relação entre a teoria e a

prática no âmbito da constituição da prática educativa. 

Assim, ao vivenciar a realidade educacional da escola na qual o projeto vem sendo

desenvolvido,  é possível  perceber  que o ensino superior  e a educação básica representam

espaços construídos historicamente sobre os interesses da sociedade, espaços esses que até os

dias de hoje abrigam conflitos, motivações e interesses de determinadas classes. 

Baseado nas condições citadas, foram desenvolvidas e aplicadas algumas atividades

com vistas à apropriação de teorias, métodos de intervenção e processos reflexivos ligados às

ações da educação como um todo. 

Antes do planejamento e desenvolvimento das atividades em sala de aula foram

necessárias algumas leituras teóricas prévias acerca da aquisição do conhecimento, tempo em

que surgem distintas interrogações,  mas a que se constitui  a centralidade desse trabalho é

sobre  como  o  aluno  aprende  como  se  dá  o  processo  da  aprendizagem  do  conhecimento

matemático.

Para tanto, foram feitas leituras e estudos que tratam do processo de ensino e de

aprendizagem.  A  princípio,  para  entender  esse  fenômeno  a  leitura  realizada  foi  o  livro

Pedagogia  da  Autonomia  de  Paulo  Freire  (1996),  que  apresenta  uma  compreensão  do

professor como um mediador no processo de ensino aprendizagem. 
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Para  esse  autor é  preciso  que  o  professor  sintetize  seu  aprendizado  no que  diz

respeito  ao  ensinar,  pois  ele  precisa  saber  que  ensinar  não  é  simplesmente  transferir

conhecimento,  mas  sim  criar  possibilidades  para  sua  produção  ou  sua  construção  no

aprendizado do aluno. Dessa forma, Freire afirma  “que forma se forma e re-forma ao formar

e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, p. 23, 1996). 

Assim,  de  posse  desse  entendimento,  chegou  o  momento  em  que  os  bolsistas

passaram a interagir diretamente com os alunos em sala de aula. No mês de Agosto de 2018

começaram as idas ao Instituto de Educação Professor César Prieto Martinez, com o objetivo

de vivenciar a experiência  em sala,  pois havia até então apenas o conhecimento da teoria

dentro da Universidade. 

Nesse momento percebeu-se a importância de promover ao bolsista de iniciação à

docência  o  contato  com  o  seu  campo  de  trabalho,  levando-o  a  avaliar  a  sua  ligação  e

adaptação de sua escolha profissional, bem como à percepção sobre os desafios que a prática

pedagógica apresenta e, ainda, sua própria satisfação com essa escolha. 

Após o período de imersão na realidade escolar com a observação em sala de aula e

auxílio ao professor supervisor em sala, optou-se pela construção de planos de trabalho que

enfocassem  o  caminhar  das  aulas  de  Matemática,  de  acordo  com  o  projeto  político-

pedagógico (PPP) da escola. 

Para tanto, os bolsistas foram divididos em grupos para a construção dos projetos de

intervenção, no qual a professora supervisora indicou quais seriam as turmas contempladas

com o subprojeto e auxiliou na construção dos mesmos. 

A próxima etapa foi a entrada dos bolsistas em sala de aula, que ocorreu em trios e

em grupos maiores. 

Dentre as distintas atividades trabalhadas, elegemos para reflexão e análise desse

trabalho  as  seguintes:  a  primeira  diz  respeito  ao  contato  com  materiais  concretos  no

laboratório de matemática da escola. E a segunda atividade realizada no ano de 2018 foi a

apresentação de dois desses materiais de laboratório para os alunos do Programa de Iniciação

Científica Jr (PIC).

 Destaca-se que o objetivo da atividade com os materiais concretos no Laboratório

de Matemática da escola foi preparar os bolsistas para a utilização de novas metodologias nas

aulas de matemática, de forma a tornar o ensino mais dinâmico. Esta etapa se constituiu em

cada bolsista adotar um material e explorá-lo quanto ao seu uso e também quais conteúdos o
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mesmo possibilita trabalhar,  ou seja,  as suas potencialidades nas aulas de matemática dos

diversos anos de ensino. 

 Já a segunda atividade realizada com os alunos do Programa de Iniciação Científica Jr

(PIC), veio por meio de um convite para participarem do evento 2º Encontro Regional PR03

do Programa de Iniciação Científica JR (PIC); do Programa OBMEP na escola (ONE); e do

Programa Olímpico de Treinamento Intensivo (Poti). 

Cabe  apontar  que  esse  encontro  aconteceu  na  UEPG Campus  Uvaranas,  onde foi

reservada uma sala para a exposição de atividades do PIBID. Os materiais  de laboratório

escolhidos foram: a torre de Hanói e o conversor binário. Os alunos da iniciação científica

tiveram a oportunidade de manusear a máquina de conversão e também jogar diversas rodadas

da torre de Hanói. A experiência surpreendeu os bolsistas, pois acreditava-se que os alunos

não teriam tanto interesse nas oficinas. Porém, o fato de serem desafiados motivou os alunos a

permanecerem um tempo maior envolvidos com as atividades propostas pelos bolsistas.  

RESULTADOS

Durante  a  realização  dessas  atividades  foi  possível  observar  o  entrosamento  e

envolvimento por parte dos alunos. Logo, durante o desenvolvimento das atividades descritas

acima e seus resultados percebeu-se o valor dessa experiência para a formação docente dos

bolsistas, articulados a uma reflexão à luz das teorias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do contato com as escolas e das atividades desenvolvidas no PIBID, os

bolsistas de iniciação à docência tiveram a oportunidade de entrar em contato direto com a

escola e os alunos. E, também passaram pela experiência da formação pedagógica que ocorre

nas escolas, sem ser professor formado. Com isso enriqueceram sua formação através das

experiências vividas, das atividades, das pesquisas e de estudos desenvolvidos durante o ano

de 2018.

APOIO

Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior- CAPES.
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