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O projeto PIBID – UFMS
Coordenação Institucional
Rosa, Paulo Ricardo da Silva
Este Caderno contém o registro dos trabalhos realizados pelos grupos do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desenvolvidos a partir de
fevereiro de 2009.
Na UFMS, o programa PIBID é desenvolvido por 15 grupos, em diferentes campi ou polos1 da universidade.
O projeto PIBID - UFMS iniciou no ano de 2008, com as primeiras reuniões dos interessados em desenvolver
projetos no âmbito do Edital lançado pela CAPES no final de 2007. Estas reuniões, promovidas pela Pró-reitoria
de Ensino de Graduação, serviram para delinear a proposta básica do projeto institucional e definir as comissões
que, em cada curso, elaborariam as propostas de cada Licenciatura. Resultado da ênfase do Edital 2007 em
projetos ligados às licenciaturas das áreas de Matemática, Física e Química, foi decidido que, neste primeiro
momento, a Instituição iria apresentar propostas apenas nestas áreas, além da área de Ciências Biológicas. Neste
primeiro Edital, a UFMS teve sete projetos aprovados: Física e Química (Campo Grande), Matemática (Campo
Grande, Corumbá, Paranaíba e Três Lagoas) e Ciências Biológicas em Aquidauana. Estes projetos tiveram seu
início em fevereiro de 2009.
Com o lançamento de novo Edital no ano de 2009, mais oito projetos da UFMS foram aprovados: Matemática
(Ponta Porã, Aquidauana e Coordenadoria de Educação Aberta e à Distância – cidades de Miranda, Costa Rica,
Bataguassu e Camapuã), Ciências Biológicas em Campo Grande, Pedagogia (em Três Lagoas e na Coordenadoria
de Educação Aberta e à Distância – cidades de Miranda, Costa Rica, Bataguassu), Letras na Coordenadoria de
Educação Aberta e à Distância (cidades de Bataguassu, Miranda e Rio Brilhante) e História em Três Lagoas.
É importante chamar a atenção para o fato de que os projetos do PIBID - UFMS da Coordenadoria de Educação
Aberta e à Distância são desenvolvidos na forma de atividades semipresenciais. Este é seguramente um aspecto
inovador no conjunto dos projetos do PIBID.
Os projetos da instituição privilegiam a integração entre atividades de extensão, ensino e pesquisa, baseandose no tripé mostrado na Figura 1. Os três eixos de ação mostrados na figura se articulam e complementam.
Em um primeiro momento, toda ação dos grupos PIBID - UFMS parte de uma reflexão sobre a realidade
escolar. Esta reflexão deve fugir do senso comum e ser embasada em algum referencial teórico que oriente a
leitura de mundo e dirija o olhar, identificando possíveis problemas na realidade escolar e propondo ações para
seu enfrentamento. Nesta etapa de leitura de mundo, a participação da comunidade escolar é fundamental. A
comunidade escolar é que deve indicar quais são os pontos problemáticos na realidade analisada. Por essa razão,
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Nestes polos são desenvolvidas atividades de cursos ligados à Universidade Aberta do Brasil e estão sob

coordenação da Coordenadoria de Educação Aberta e à Distância.
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todos os projetos do PIBID - UFMS começam com um levantamento diagnóstico baseado no diálogo entre os
atores na escola e os atores na universidade.
Fase fundamental, ela tem por objetivo colimar a atenção das duas comunidades e estabelecer um canal de
diálogo entre a universidade e a escola, aproximando linguagens e olhares.

Reflexão sobre a realidade escolar

Ação sobre o meio escolar

Reflexão sobre a ação

Figura 1 – Esquema de trabalho do PIBID - UFMS.
O segundo momento, chamado de Ação sobre o meio escolar, é caracterizado pelo desenvolvimento das
atividades que foram planejadas para o enfrentamento das situações problema identificadas na primeira fase.
Consiste no desenvolvimento de atividades de ensino no ambiente escolar. Esta é a parte mais visível para a
comunidade escolar da ação do PIBID - UFMS. Este é um ponto delicado da ação do PIBID - UFMS, uma vez que
as ações desenvolvidas pelos grupos PIBID - UFMS devem, ao mesmo tempo, agir sobre e serem integradas à
realidade escolar. Por agir sobre queremos dizer que estas ações são práticas visando à modificação da realidade
encontrada, levando à superação de obstáculos. Por serem integradas à entendemos que estas ações deveriam
ser incorporadas às práticas dos docentes das escolas envolvidas, objetivando evitar o aparecimento da mesma
problemática em outros alunos. Assim, por exemplo, uma ação de reforço escolar em Matemática age sobre a
comunidade escolar, levando aqueles alunos que participam do reforço a superarem suas dificuldades. Por outro
lado, também, estas metodologias e materiais, se forem apropriados pelos professores de Matemática da escola
envolvida levarão à superação no ambiente da sala de aula das dificuldades observadas em relação àquele
conteúdo (e, portanto, eliminando a necessidade de oferecimento de nova ação de reforço).
Nesta fase, se materializa uma das mais importantes metas do PIBID: a transformação do espaço escolar em
um espaço de formação do futuro docente. Este ponto é delicado, uma vez que é grande a possibilidade de que
a ação dos alunos se confunda com ações típicas das Práticas do Ensino e do Estágio Curricular. Se por um lado
as ações dos alunos do PIBID têm características das ações dos outros tipos de intervenção na escola, não
podemos esquecer que o aluno do PIBID é um docente em formação. Ele ainda está se apropriando dos
referenciais teóricos ligados ao ensino (domínio pedagógico), ao mesmo tempo em que se apropria dos
conteúdos específicos da sua disciplina (domínio do conteúdo específico). Neste ponto, o aluno do Estágio é um
contraponto interessante: este já se apropriou dos conhecimentos dos dois domínios e no Estágio procura a sua
integração.
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O terceiro momento de qualquer ação do PIBID - UFMS é a Reflexão Sobre a Ação. Não basta agir: é preciso
refletir sobre a ação. Neste momento, o referencial teórico que orientou a leitura de mundo e o delineamento
da ação desenvolvida deve ser retomado e uma análise criteriosa, usando das ferramentas disponíveis na área
de pesquisa em Ciências Sociais, deve ser realizada. A pergunta básica a ser respondida é:
A ação desenvolvida resultou na superação da situação detectada como problemática
no primeiro momento?

Secundária a esta questão temos outras:
Quais as razões do sucesso ou do insucesso da ação desenvolvida?
O Referencial Teórico foi suficiente para a compreensão do fenômeno ou outros
elementos teóricos devem ser buscados?
Como as ações desenvolvidas se articulam com os saberes docentes trabalhados nas
disciplinas ao longo do curso de formação?
Com base nas respostas a estas questões (e outras que surgem do embate entre a teoria estudada nos cursos
de licenciatura e a realidade escolar) as ações podem ser retomadas ou, se os resultados obtidos se mostrarem
satisfatórios, incorporadas às práticas dos docentes da escola.
Esta incorporação das metodologias e materiais instrucionais às práticas docentes da escola é algo que
depende da intencionalidade e da mobilização dos docentes da disciplina envolvida e tem se mostrado um dos
pontos nos quais a proposta do PIBID – UFMS se mostra incompleto. Este é um ponto que merece reflexão e
estudo, uma vez que esta apropriação entre os docentes das escolas e as metodologias e materiais instrucionais
tem sido, em geral, insatisfatória. As razões necessitam ser mais estudadas e não nos atreveremos a enunciar
nenhuma aqui.
Nas páginas que seguem, o leitor encontrará o relato de atividades desenvolvidas pelo PIBID - UFMS. Estas
atividades estão em diferentes estágios: algumas já foram completadas, outras estão em desenvolvimento e
outras ainda estão em fase de elaboração.
Naturalmente, cada grupo pertencente ao projeto PIBID – UFMS tem sua própria face e personalidade,
resultado de diferentes formações dos docentes participantes e das diferentes realidades culturais. Mato Grosso
do Sul é um estado muito grande, caracterizado por grandes distâncias. Este fato aparece nas ações
desenvolvidas e nas soluções encontradas para problemas semelhantes. Por exemplo, entre Três Lagoas e
Corumbá temos em torno de 800 km. Por conta disto, temos a inserção dos grupos PIBID – UFMS locais em duas
culturas bastante diferentes.
Esperamos que estes relatos formem um quadro do estágio atual do PIBID – UFMS e que, a partir de sua
análise, possamos corrigir os rumos dos projetos atuais e adaptar novos projetos a serem apresentados em novos
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Editais de formação de grupos PIBID - UFMS que se anunciam. Além disso, esses relatos já apontam para um rico
depositório de ações, muitas já validadas pela prática e pela reflexão sobre a prática, que a UFMS coloca à
disposição da comunidade sul-mato-grossense.
Boa leitura.
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O PIBID e sua influência nos acadêmicos participantes
Coordenação Institucional
Garutti, Bianca Villamayor
Rosa, Paulo Ricardo da Silva Rosa
Resumo
Neste trabalho, buscamos dados que forneçam informações sobre o cumprimento ou não
dos objetivos propostos pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
Foram analisados os grupos PIBID da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul nas seguintes
áreas do conhecimento: Física, Química, Matemática e Ciências Biológicas. A pesquisa tem
caráter qualitativo, incluindo a análise de respostas a um questionário e a um opinário,
analisados de acordo com os métodos de Análise de Conteúdo. Os resultados indicam que os
objetivos do programa estão sendo parcialmente atingidos e indicam, também, alguns
problemas na execução do programa.

Introdução
Os objetivos do PIBID, de acordo com os documentos oficiais (BRASIL, 2010), envolvem, entre outros,
incentivar a formação de professores para a educação básica, valorizar o magistério, incentivando, elevar a
qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das
universidades e centros universitários comunitários, promover a integração entre educação superior e educação
básica.
Neste trabalho, buscamos saber se os acadêmicos: i) se sentem estimulados a serem professores; ii)se sentem
mais valorizados como futuros professores antes ou depois do programa, e se os incentivos do programa o
fizeram mudar de idéia quanto a sua escolha profissional; iii) sentem que o desempenho e o entendimento sobre
diversos assuntos e conteúdos relativos ao curso de graduação foram afetados pelas ações propostas pelo
programa; iv) se sentem com relação às experiências no âmbito da escola e que importância ele atribui a esse
quesito, se julga as impressões que teve através dessas interações estimulantes ou não, se essas experiências
influenciam ou influenciaram na escolha da carreira, e se o fizeram mudar de ideia em algum momento; v)
investigados percebem as implicações da escolha que fizeram, e se essa percepção é a mesma de quando
escolheram o curso de licenciatura ou se ela foi modificada após o ingresso e participação no PIBID.

Metodologia
Investigamos neste trabalho 54 acadêmicos participantes dos grupos PIBID – UFMS iniciados em 2009 nas
seguintes áreas do conhecimento: Física, Química, Matemática e Ciências Biológicas.
O levantamento de dados foi desenvolvido em duas etapas (ROSA, 2010): Análise Documental, na qual foi
feita uma busca dos objetivos e história do programa, primordialmente nos documentos referentes à criação do
programa (PIBID), e Pesquisa Empírica Qualitativa, na qual a coleta de dados foi feita principalmente através de
questionários e opinários (ROSA, 2010).
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O opinário é composto de pares ou trios de afirmações contraditórias entre si e distribuídas em ordem
aleatória. Para cada uma das afirmações há 5 opções de respostas e para cada uma delas é atribuído um valor
de 5 (concordo fortemente) a 1 (discordo fortemente). Caso o aluno tenha respostas contraditórias em um par
ou trio de afirmações, a esta opinião é atribuído valor 0 (zero), pois a resposta é considerada inválida neste caso.
Para fazer a análise das respostas, foram calculadas as médias dos valores de cada questão e calculado o desvio
padrão referente a cada uma.
O questionário é composto de questões objetivas e discursivas presentes em todos os questionários
apresentados aos alunos, cuja análise foi realizada de acordo com os métodos de Análise de Conteúdo (BARDIN,
2009 e ROSA, 2010) para um grupo de 10 alunos, escolhidos aleatoriamente.

Resultados
Análise dos opinários
A Tabela 3 traz a análise do opiniário.
Questionário
O questionário é composto de questões objetivas e discursivas. Apresentaremos primeiramente os dados
obtidos por meio das questões objetivas, e as conclusões que puderam ser tiradas. Na sequência,
apresentaremos as questões discursivas e a análise das mesmas.
A maioria dos alunos (28) entrou para o curso de licenciatura sem saber ao certo as diferenças entre o curso
de licenciatura e o de bacharelado. Outros 26 afirmam que já conheciam as diferenças antes de terem ingressado
no curso universitário. Nenhum acadêmico respondeu que não sabe, hoje, das diferenças entre os cursos.
Do total de 54 acadêmicos, trinta e seis recebem bolsa. Trinta e cinco acadêmicos ingressaram nos grupos
investigados em 2009 e os outros 19 ingressaram em 2010. Do total de acadêmicos investigados, 38 cursaram o
ensino médio totalmente em escola pública, 1 cursou a maior parte no ensino público, 11 cursaram totalmente
em escola particular, e 4 cursaram a maior parte do ensino médio em escola particular.
Os grupos em maioria realizam atividades semanalmente nas escolas conveniadas, apenas um grupo diz
realizar atividades mensalmente.
Apenas 8 alunos se mostram desestimulados a serem professores após as experiências vividas em sala por
meio das atividades do PIBID. A maioria, 36 alunos, se sente incentivada por essas experiências, e 10 afirmam
que as experiências são indiferentes.
Em geral, os acadêmicos apresentam a seguinte classificação quanto à relevância dos motivos que o levaram
a participar o PIBID (em ordem decrescente de importância): 1) Busca de horas para as atividades
complementares; 2) Busca de contribuição para a melhoria do ensino público; 3) O valor da bolsa; 4) Para
melhorar o desempenho no curso; e 5) Melhoria da própria formação docente.
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Os voluntários, em número de 18, e apesar de não receberem o incentivo financeiro como os outros, se
mostram tão incentivados e gratificados (ou mais) que os acadêmicos bolsistas. As médias das questões que se
referem aos estímulos e gratificação apresentam valores maiores quando calculadas exclusivamente para as
respostas dos alunos voluntários do que a média geral, conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1 - Médias Geral/Voluntários
Questão

Média Geral

Média Voluntários

3

4,41

4,46

32

4,16

4,26

6

4,48

4,54

Os acadêmicos, em geral, apresentaram a formação acadêmica em último lugar na ordem de relevância dos
motivos para o ingresso no grupo, considerando a contribuição para a melhoria do ensino público mais
importante.
Questões discursivas
Várias respostas mostram as percepções dos acadêmicos quanto a dificuldades encontradas no ensino
público, porém nenhuma delas demonstra desânimo dos acadêmicos. Ao contrário, algumas expressam vontade
dos acadêmicos em trabalhar para mudar este quadro, e contribuir com a melhoria do ensino público.
Algumas respostas se referem às decisões profissionais dos acadêmicos, indicando que as experiências vividas
no programa tiveram influência nas escolhas quanto à carreira, uma resposta afirma o objetivo de ser professor,
outra apenas comenta a influencias dessas experiências na escolha, porém o acadêmico não expressou se são
favoráveis ou não à escolha pela carreira docente. Duas respostas demonstram gratificação do acadêmico com
relação às experiências ligadas à docência
Quanto à carreira docente, as respostas, concordam com os objetivos do PIBID, sobre a valorização do
magistério, como incentivo àqueles que optam por serem professores, e a inserção dos acadêmicos em meio
escolar promovendo integração entre ensino superior e ensino público.
Por meio desta integração, os acadêmicos tiveram oportunidade de estarem mais próximos da realidade do
ensino público, podendo observar mais de perto suas vantagens e desvantagens, e assim terem uma visão mais
completa da profissão. A partir de seus conhecimentos e entendimento sobre a carreira docente, os acadêmicos
têm mais subsídios para tomar decisões.
A partir das respostas dos acadêmicos, mesmo que as impressões das experiências com o programa não
tenham sido estimulantes em sua totalidade, principalmente as relacionadas com a integração do ensino básico
com o ensino superior, podemos dizer que os acadêmicos têm vontade de se dedicar a profissão. Também
podemos dizer que desejam contribuir para levar soluções aos problemas por eles identificados, em vários
momentos expressos como “dificuldades” no ensino.
Tabela 2 - Média item 29
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Grupo

Média

1

3,13

Desvio Padrão
1,55

2

4,67

0,52

3

4,40

0,55

4

3,81

1,60

5

3,89

1,54

6

3,22

2,65

7

2,71

2,56
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Tabela 3 – Média e desvio padrão por questão e análise das questões do opinário.
Questão

xm



3. Sinto-me orgulhoso de trabalhar no PIBID

4,41

0,84

A maioria dos acadêmicos concordou com a afirmação. O desvio padrão mostra que poucas respostas se desviaram das opções “concordo”
e “concordo fortemente” (51 estiveram entre tais opções).

32. Sinto-me gratificado de trabalhar no PIBID.

4,17

1,78

6. Ações como o PIBID valorizam os acadêmicos dos cursos 4,48
de Licenciatura.
14. A bolsa do PIBID cobre minhas necessidades de 2,92
alimentação

1,19

A maioria dos alunos respostas (48) se diz gratificada em trabalhar no programa. Entretanto, há um grande número de questões respondidas
de maneira conflitante, nas quais os acadêmicos concordaram com a afirmação e com a negação, daí o alto desvio padrão.
A média mostra opiniões próximas de “concordo fortemente” e o desvio padrão não foi tão é pequeno como na questão 3.

26. A bolsa do PIBID cobre minhas necessidades de 3,30
transporte público.

1,38

29. As minhas atividades no PIBID são prazerosas

3,69

1,69

35. As minhas atividades no PIBID são estimulantes

4,33

0,51

15. O trabalho em grupo no PIBID me ajuda a produzir 4,02
melhor.

1,39

5. As atividades no PIBID me auxiliam a ter melhor 4,20
desempenho nas disciplinas pedagógicas de meu curso.
11. As atividades no PIBID me auxiliam a ter melhor 3,43
desempenho nas disciplinas de conteúdo específico de
meu curso.

1,28

1,79

1,74

Os acadêmicos mostram opiniões divergentes. Há vários alunos insatisfeitos com a bolsa recebida. Acreditávamos que a média baixa poderia
estar ligada às respostas dos alunos que não recebem a bolsa, portanto, além da análise geral das respostas, também foi feita análise apenas
com bolsistas. Nas duas formas de análise, verificou-se a insatisfação com a bolsa. Poucos alunos negaram a suficiência da bolsa para cobrir
despesas com alimentação. A maioria das respostas de baixo valor se deve ao fato de que quase metade dos acadêmicos esteve dividida em
não saber responder ou não ser coerentes em suas respostas, 12 respostas tiveram opinião conflitante. Menos da metade se mostrou
satisfeita com o valor da bolsa oferecida em relação aos custos com alimentação.
Os alunos também se mostram insatisfeitos com a bolsa oferecida pelo programa quanto à assistência no transporte publico. Das 54
respostas, 6 opiniões são divergentes entre si, e 17 não demonstraram opinião. Pouco mais que a metade dos alunos se apresentou satisfeito
com o valor da bolsa oferecida.
Apesar de a média deste item mostrar maioria de repostas de alunos contentes com suas atividades no grupo, houve grande número de itens
respondidos de maneira contraditória. Observou-se durante a tabulação dos dados referentes a este item que as respostas dos participantes
cada grupo convergiam entre si, mas havia divergência entre os grupos. Para este item foi calculada a média de cada grupo individualmente,
o resultado mostra que alguns grupos sentem mais prazer em realizar as atividades propostas do que outros, conforme mostra a Tabela 2.
Cinquenta e três alunos se mostraram bastante estimulados com as atividades realizadas por seus grupos. Como o item está relacionado com
o item 29, esperava-se que as médias variassem entre os grupos, porém, para esta questão, todas as médias indicaram respostas entre
“concordo” e “concordo fortemente”, de acordo com a média geral para a questão.
Nota-se que os alunos, em geral, gostam e veem resultados nos trabalhos em grupo propostos pelo programa (48 alunos reconhecem que
produzem melhor quando trabalham em conjunto). Apenas um aluno diz produzir melhor trabalhando sozinho. Outros cinco alunos não
souberam opinar.
A maioria afirma ter desempenho superior nas disciplinas pedagógicas de seus cursos após ingresso no programa. Mostrando o efeito
positivo do programa.
A maioria está entre “concordo” e “concordo fortemente”. Entretanto, há 15 respostas conflitantes e de respostas sem opinião. Tais
informações mostram que o efeito do programa é menor nas disciplinas de conteúdo do que nas disciplinas pedagógicas.
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19. As atividades no PIBID me auxiliam a ter melhor 3,56
compreensão das inter-relações entre as disciplinas de
conteúdo específico e as disciplinas de formação
pedagógica
27. Os trabalhos produzidos em meu grupo PIBID são de 3,57
fácil compreensão.

1,57

A média indica maioria de respostas entre “sem opinião” e “concordo”, porém, o desvio padrão nos mostra que há mais opiniões contrárias
do que se esperava. Há 7 respostas inválidas e 8 sem opinião. Há ainda, opiniões entre “discordo” e “discordo fortemente”, mostrando que
os alunos têm dificuldade de relacionar as disciplinas especificas com as pedagógicas.

1,37

8. Os trabalhos produzidos em meu grupo PIBID têm 3,91
impacto positivo na qualidade do ensino ministrado nas
escolas.
25. Melhorei minha compreensão de como a escola 4,17
funciona depois de participar das atividades do PIBID.

1,48

16. As atividades que desempenhei até agora reforçaram 3,80
minha intenção de ser professor.

1,43

1. Se pudesse voltar no tempo, escolheria novamente o 3,52
curso de Licenciatura que frequento ou outra Licenciatura.

1,79

13. Quando me formar, pretendo continuar trabalhando 3,57
na linha de trabalho que desenvolvo no PIBID.

1,28

A maioria dos alunos julga de fácil compreensão as atividades realizadas por eles. Treze acadêmicos tiveram opiniões conflitantes ou não
souberam opinar, o que indica que há alunos com algum tipo de dificuldade na realização das atividades propostas. Nota-se que vários alunos
que responderam esta questão com opiniões entre “discordo fortemente” e “sem opinião” ou de maneira contraditória, responderam de
maneira semelhante às questões anteriores, ou seja, esses dados mostram que há uma quantidade de acadêmicos com dificuldades de
desenvolvimento e compreensão de atividades e conteúdos.
De 54 respostas, 6 foram conflitantes e não houve resposta do tipo “sem opinião”, os outros 48 acadêmicos responderam entre “concordo”
e “concordo fortemente”. Segundo as opiniões demonstradas neste item, em maioria, os grupos PIBID, têm contribuído para elevação a
qualidade de ensino nessas escolas segundo o julgamento dos acadêmicos.
Poucos acadêmicos tiveram respostas incoerentes ou sem opinião. Em média, 48 respostas variaram entre “concordo” e “concordo
fortemente”, o que indica que os alunos já estão conhecendo melhor o funcionamento das escolas após realizarem atividades com o PIBID
nas mesmas, isso traz segurança ao acadêmico na realização de futuras atividades.
Neste item, observa-se maioria de respostas entre “sem opinião” e “concordo”. Porém, identifica-se ainda, opiniões conflitantes, falta de
opinião, e um número expressivo de respostas entre “discordo” e “discordo fortemente”, ou seja, mesmo que a média mostre que o objetivo
de incentivar o acadêmico a seguir a profissão docente esteja sendo cumprido, este incentivo não tem atingido o total de alunos participantes
do programa. Das 54 respostas, 43 variam entre “concordo fortemente” e “concordo”. A média baixa se deve a um grande número de
respostas inválidas, com valor 0 (zero), nas quais os acadêmicos concordam com a afirmação e com a contra afirmação.
Este item mostra muitos acadêmicos indecisos ou insatisfeitos com o curso de licenciatura, opinião que reforça a da afirmação anterior
quanto ao estimulo à profissão docente. Seis alunos afirmam com convicção que escolheriam um curso de bacharelado, 8 mostraram
indecisão respondendo de maneira contraditória, e apenas 3 não souberam opinar, as outras 37 respostas variaram entre “concordo
fortemente” e “concordo”. Isso mostra que ou os alunos estão convictos de seu futuro como docente, ou completamente insatisfeitos com
ele. Os números mostram que a maioria se sente satisfeita com o curso escolhido, de modo que o objetivo de incentivar a licenciatura está
produzindo efeitos na maioria dos acadêmicos participantes.
A maioria dos alunos demonstra gostar da forma de trabalho realizado pelo grupo do qual faz parte, e pretende seguir a mesma linha de
trabalho após o termino da graduação. Grande número de alunos não tem opinião. Apenas um acadêmico afirmou que não pretende seguir
a linha de trabalho do grupo PIBID. Esta questão foi a que teve o maior número de respostas do tipo “sem opinião”, 14 no total. De todas as
respostas, 37 opiniões estiveram entre “concordo” e “concordo fortemente” mostrando que os trabalhos desenvolvidos pelos grupos PIBID
são interessantes para os acadêmicos como metodologia de trabalho, mas que ainda há uma quantidade considerável de alunos que não
sabe dizer se a metodologia pibidiana lhe serviria como instrumento de trabalho como professor.

1,06
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Desafio mudanças climáticas – ação desenvolvida pelo pibid na escola
Marly Russo Rodrigues
Ciências Biológicas/Aquidauana
Thaynara Mirian Zenteno2
Gilson da Rocha Santos2;
Tamyres Mussato2
Andrew Vinicius Cristaldo2;
Ricardo Henrique Gentil Pereira3

Introdução
Nos dias atuais muito se fala sobre as catástrofes naturais que vem acontecendo no mundo inteiro, só
no Brasil neste ano de 2010 aconteceram sérios desastres causados pelas chuvas que foram muito
intensas em algumas regiões, levando encostas e destruindo casas e o que é muito pior tirando a vida de
várias pessoas.
Mas, o que está causando esse desequilíbrio no clima? Existem soluções para esses problemas? Podem
ser resolvidos a curto, médio ou longo prazo? Quem pode mostrar alternativas para que esta mudança
aconteça? É uma série de perguntas que nos fazemos todos os dias para tentar mudar a realidade do
mundo em que vivemos hoje.
Primeiramente deve-se entender o que é mudança climática e como ela acontece. Entende-se por
mudança climática como uma alteração no clima que afeta todo o planeta em diferentes escalas e são
causadas direta ou indiretamente pelas atividades humanas.
As queimadas, as poluições e os desmatamentos oriundos de atividades humanas são uns dos fatores
que mais afetam o clima no planeta terra. A emissão de gases poluentes através da queima de
combustíveis fósseis é o que mais preocupa os climatologistas.
Existem alternativas para evitar que isso se torne um problema cada vez mais grave para a
humanidade e suas gerações futuras. Evitar queimadas principalmente durante a seca quando o fogo se
alastre rapidamente. A poluição também é um fator preocupante, pois, o lixo produzido se não tratado
também emite substancias tóxicas a atmosfera que contribuem para o aquecimento global.
O desenvolvimento de uma consciência ecológica e posteriormente atitudes que corroborem bons
tratos ao meio ambiente são uns dos maiores desafios da humanidade. Tendo em vista a necessidade de

2
3

Acadêmico bolsista do PIBID.
Professor coordenador do PIBID.
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se trabalhar às questões ambientais no contexto das Mudanças Climáticas, a Escola Marly Russo Rodrigues
solicitou que o grupo do PIBID desenvolvesse o projeto Desafio Mudanças Climáticas 2009.
Objetivo
O presente trabalho tem por objetivo envolver os alunos no debate sobre as mudanças climáticas com
o intuito de promover a compreensão da temática e a realização de uma produção composta de texto e
imagem.

Desenvolvimento
O projeto educacional Mudanças Climáticas 2009 direcionado aos alunos do 8º e 9º ano do ensino
fundamental das redes públicas estaduais, foi idealizado pelo Projeto “Agora” em parceria com a Editora
Horizonte, e com a secretaria de educação dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Com o intuito de envolver os alunos no debate sobre
as mudanças climáticas, estimular a percepção do meio que os cerca e promover a inclusão social por
meio da difusão do conhecimento, cada escola dos estados citados receberam dois kits contendo material
de apoio para o desenvolvimento da ação e para divulgação da proposta.
A Escola Marly Russo Rodrigues solicitou o grupo PIBID de Biologia para desenvolver o projeto junto
aos alunos. O título da produção a ser realizada pelos estudantes foi “O aquecimento global e a minha
região – como fazer a diferença?” composta de imagem e texto.
A ação desenvolvida pelo grupo PIBID constou de atividades práticas e teóricas, curso técnico em
fotografia e produção textual, saída a campo para fotografar os ambientes que sofrem impactos dentro
da cidade, avaliação e julgamento das produções pela comissão formada por professores da escola. Os
trabalhos escolhidos foram enviados ao concurso e houve uma exposição na escola com as produções de
todos os participantes do projeto.

Metodologia
As atividades do projeto Desafio Mudanças Climáticas foram realizadas no contra turno entre os dias
16 de setembro e 20 de outubro de 2009 com o acompanhamento da professora supervisora do PIBID
Luzia da Cruz.
A ação foi desenvolvida em 5 etapas:
1º Etapa:
Aulas teóricas e práticas, onde foram realizados trabalhos em cartazes, discussões/debates sobre
a temática proposta. Esta etapa foi dividida em 5 oficinas. Listam-se abaixo o tema abordado em cada
oficina:
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Mudanças climáticas; entenda o que está acontecendo.



Mudanças climáticas; entenda as consequências.



Mudanças climáticas; acordos internacionais.



Mudanças climáticas; entenda o papel do Brasil.



Mudanças climáticas; o papel de cada um.

2º Etapa:
Curso básico de fotografia, onde os alunos aprenderam utilizar a máquina fotográfica, como posicionála para ter uma boa qualidade de foto e como selecionar boas imagens para a produção de texto, curso
básico em produção textual.
3º Etapa:
Saída a campo para fotografar os ambientes que sofreram impactos dentro da cidade. Visitou-se o
parque Municipal da Lagoa Comprida e as proximidades da siderúrgica da cidade, além do bairro Nova
Aquidauana, local onde a escola Marly Russo está inserida.
4º Etapa:
Esta etapa é caracterizada pela produção textual, os alunos desenvolveram produção de texto
interpretativo com o tema “O aquecimento global e a minha região – como fazer a diferença?”. A
produção contou com anexos de duas fotos tiradas pelos próprios alunos.
5º Etapa:
Nessa etapa foi realizado julgamento dos trabalhos. A comissão julgadora foi constituída pelos
professores da escola e três participantes do grupo PIBID. Foram observados os quesitos criatividade,
ortografia e a correlação entre a fotografia e o texto. Foram selecionadas e enviadas duas produções para
o concurso Desafio Mudanças Climáticas 2009.

Resultados
No município de Aquidauana a escola Marly Russo Rodrigues foi à única instituição de ensino que
desenvolveu o projeto e participou do concurso Desafio Mudanças Climáticas 2009. Foram tiradas 350
fotos e realizadas 12 produções contendo imagem e texto.
Conclusão
Os objetivos propostos foram alcançados, os jovens alunos participaram efetivamente das discussões
sobre o Aquecimento Global tornando-se disseminadores da temática proposta, dessa forma levam o
conhecimento adquirido para dentro de suas casas, bairro e sala de aula. Entretanto, para o
desenvolvimento de uma consciência ecológica que gera uma reflexão sobre as atitudes em relação ao
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meio ambiente faz-se necessário uma continuidade desse tipo de ação no âmbito escolar. A escola é o
melhor lugar para conscientizar os jovens sobre as atitudes que podem melhorar o meio ambiente.
Apesar das aulas trabalhadas com as técnicas de produção de texto, mostrou-se evidente a
dificuldade dos alunos em relação às questões gramaticais, onde se percebeu a necessidade de um
acompanhamento mais abrangente e de aulas diferenciadas para o ensino da Língua Portuguesa.

Figura 2– fotos

Referências
http://www.suapesquisa.com/geografia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/pesquisa/solucoes_aquecimento_global.htm
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas/
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Projeto Educação Sexual naEscola Estadual Professora Marly Russo
Rodrigues
Ciências Biológicas/Aquidauana
Derbócio, Alice Maria4
Borges, Daiana Correia5
Souza, Grazielly Ricardi de6
Introdução
O Projeto de Educação Sexual vem sendo realizado na Escola Estadual Professora Marly Russo
Rodrigues, localizada no Bairro Nova Aquidauana, no Município de Aquidauana, no período noturno. O
PIBID vem trabalhando junto a escola e a comunidade desde o ano de 2009. O bairro, de forma geral, é
formado por uma comunidade carente, de classe social baixa e desprovida de informações; o índice de
gravidez precoce e de DST`S é de grande significância. Considerando essas características, foi apresentado
à coordenação um subprojeto de Educação Sexual que foi bem aceito pelos professores e coordenadores
e teve inicio do ano de 2010.
O projeto busca esclarecer, investigar e analisar as dúvidas mais frequentes a respeito da sexualidade
entre os estudantes. Dessa maneira, compreender a construção social, histórica e cultural através da
percepção desses alunos em relação à sua sexualidade e dos demais alunos. As séries que serão atendidas
correspondem ao 1º, 2°e 3° ano do Ensino Médio. O projeto discute temas relativos à sexualidade como:
relações sexuais, métodos contraceptivos, violência doméstica, homofobia, DST, HIV e aborto. Os temas
são abordados através de palestras associadas a atividades que tornem os assuntos acessíveis,
participativa e agradável aos estudantes. O objetivo é identificar como a escola percebe a sexualidade dos
jovens, como eles vivenciam essa sexualidade (relações sexuais, relações homo afetivas) e promover
ações a serem desenvolvidas pela escola para auxiliar seus alunos, intervindo de maneira educativa nessa
realidade.

Metodologia
Para uma avaliação especifica sobre os temas a serem abordados durante o projeto, aplicamos antes
do inicio das palestras questionários avaliativos com o intuito de identificar o conhecimento dos alunos
sobre as temáticas a serem discutidas durante o projeto. Os assuntos são:

4

Professora Drª do curso de Ciências Biológicas UFMS – CPAQ.
Acadêmica cursando 6º semestre de Ciências Biológicas UFMS - CPAQ
6
Acadêmica cursando 6º semestre de Ciências Biológicas UFMS - CPAQ
5
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-Sexualidade;
-Anatomia e Fisiologia do aparelho reprodutor feminino e masculino;
-Relações de gênero;
-Violência Doméstica;
-Homossexualismo/Homofobia;
-DST's/AIDS;
-Aborto.
No final do projeto será aplicado um novo questionário para os alunos, podendo assim fazer uma
comparação entre os dois questionários e verificar se os objetivos do Projeto de Educação Sexual na escola
foram alcançados e esclarecedores sobre a importância das informações para a vida dos alunos.

Desenvolvimento
O projeto de Educação Sexual teve inicio em agosto de 2010, onde foram aplicados questionários
avaliativos sobre os temas a serem abordados durante o projeto.
Diante de uma pré-analise avaliativa sobre o questionario do Projeto Educação Sexual foi avaliado
que a grande maioria dos alunos achou de grande importancia a discussao sobre o tema dentro da escola.
Com relação a homofobia e Lei Maria da Penha segundo o percentual apresentando metade dos alunos
conhece o significado das palavras. Quanto ao conhecimento sobre os metodos anticoncepcionais a
grande maioria os conhece, porem apenas 38% fazem o uso. Levando em consideração que mais da
metade dos alunos tem uma vida sexualmente ativa vê-se a extrema importancia de discutir o uso dos
métodos contraceptivos, tendo em vista o crescimento acelerado das DST’S e gravidez precoce.
A primeira palestra realizada em setembro de 2010 foi sobre o aparelho reprodutor feminino e
masculino e DST/HIV, em todas as salas do ensino médio, sendo dois 1º anos, um 2º ano e um 3º ano. A
palestra foi ministrada pelas acadêmicas bolsistas do PIBID, que cursam o 6º semestre de Ciências
Biológicas.
As apresentações foram feitas em projetor de multimídia. Primeiro foi feito esclarecimentos sobre o
aparelho reprodutor feminino e masculino, falando sobre sua estrutura e funcionamento. Houve
excelente participação dos alunos durante a palestra e sugiram questionamentos importantes sendo
esclarecidas todas as dúvidas. Dando prosseguimento as discussões foram abordadas o tema sobre
DST/HIV, onde foi explicado modo de transmissão, prevenção e tratamento; também com grande
participação dos alunos interessados pela temática.
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Por atender uma população de baixa renda, em um bairro afastado do centro da cidade de
Aquidauana, uma das características encontradas foi que os alunos do ensino médio são em sua maioria
adultos com família formada, alguns já são ate avós e retomaram seus estudos somente agora. Abaixo
segue algumas fotos tiradas no dia da palestra.

Figura 3
Uma segunda atividade realizada pelo Projeto Educação Sexual foi a palestra ministrada pela
Professora Marlene Ricardi de Souza, formada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, especialista em Gênero e Políticas Publicas pela UCDB. O tema central da palestra foi Relações de
Gênero e Violência contra mulher, mas foram discutidos outros assuntos como: Lei Maria da Penha,
17
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Homofobia e Aborto. A palestra ocorreu no mês de outubro no pátio da Escola Estadual Professora Marly
Russo atendendo os três anos do ensino médio, assistida também pelos professores e coordenadores da
escola. Foi usado o projetor de multimídia para demonstrar algumas fotos, após a palestra foi realizado
um debate com opiniões e sugestões. Abaixo segue algumas fotos tiradas no dia da palestra.

Figura 4
Dando continuidade o projeto estima realizar as seguintes ações, no ano de 2010 seguindo para 2011:








Palestra abordando o tema Preconceito nas escolas no estado de Mato Grosso do
Sul, ministrada pelo professor Pedro Kemp, graduado em Filosofia e Psicologia, com
especialização em Psicologia Social e Mestrado em Educação pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul.
Palestra abordando o tema Homossexualismo, ministrada pelo professor Miguel
Rodrigues de Sousa Neto.
Palestra abordando o tema Aborto, ministrada pela Professora Lauriene Saraguza
Formada em Historia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consultora
da SOF – Sempreviva Organização Feminista.
Oficinas no decorrer das palestras ilustrando de forma dinâmica os temas expostos.

Conclusão
Ao término do projeto Educação Sexual estima-se que os alunos tenham consciência dos riscos sobre
doenças sexualmente transmissíveis, a importância do uso de preservativos, conheçam seus direitos
como cidadãos e se conscientizem de não ter preconceito com as orientações sexuais do próximo. Esperase que os alunos do ensino médio dêem continuidade as ações realizadas anteriormente com os alunos
do ensino fundamental usando as metodologias usadas anteriormente e inovando com novas ações. Ao
final do projeto serão aplicados novos questionários para serem comparados e analisados junto às
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informações já existentes, para avaliar o que mudou nos conceitos obtidos através das respostas e se o
projeto conseguiu alcançar seus objetivos. Estima-se que essas informações possam gerar futuras
publicações.
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Jornal escolar – meio ambiente e sociedade: PIBID x EA
Ciências Biológicas/Aquidauana
Santos, Gilson da Rocha7;;
Oliveira, Jonathan dos Santos 8;
Zenteno, Thaynara Mirian 7;
Mussato, Tamyres 7;
Fernandes, Dayane 8;
Nascimento, Marcelene 8;
Moreira, Luis Felipe 8;
Teixeira, Juliana 7;
Cristaldo, Andrew 7;
Pereira, Ricardo Henrique Gentil 9

Introdução
A conduta humana tem gerado grandes agravos ecológicos e ao longo da história demonstrou-se o
caráter problemático que reveste a relação entre a sociedade e o meio ambiente (LIMA, 1999). A
problemática ambiental transformou-se em um dos maiores desafios da humanidade, necessitando de
ações que possam favorecer o desenvolvimento de uma re-significação do meio por parte dos membros
da sociedade em geral. A Educação Ambiental é apontada como um dos principais caminhos para a
formação de pessoas capazes de lidar com os problemas e conflitos socioambientais (FARIAS &
CARVALHO, 2007). O entendimento da problemática ambiental, ou seja, os problemas ambientais
relevantes para os diferentes grupos sociais são aqueles que estão presentes na vida concreta das
pessoas, ou seja, os problemas ambientais locais (TOZONI-REIS, 2006). Para superar o caráter informativo
em busca de uma educação preocupada com a formação do sujeito ecológico, os temas ambientais locais,
devem ser tomados como ponto de partida para análises críticas da realidade socioambiental (TOZONIREIS, 2006).
Com base em dados obtidos pelo diagnóstico socioambiental aplicado no bairro Nova Aquidauana no
primeiro semestre de 2009, pelo grupo de educação ambiental do curso de ciências biológicas, UFMS
CPAQ, o projeto Jornal Escolar Meio Ambiente e Sociedade promove discussões sobre a problemática
ambiental local e difundi informações sobre as maneiras de desenvolvimento que não refletem maus
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Acadêmico do curso de Ciências Biológicas.
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tratos ao meio ambiente. Um dos princípios para o desenvolvimento de uma educação crítica, parte da
perspectiva da educação num processo de conscientização, a proposta do projeto “Jornal Escolar Meio
Ambiente e Sociedade” consiste em desenvolver a reflexão-ação sobre os problemas ambientais do
bairro.
O jornal escolar é um instrumento pedagógico interdisciplinar eficiente para o desenvolvimento de
discussões/debates sobre os mais diversificados assuntos que envolvem a sociedade. Segundo Ijuim
(2002), o jornal escolar desenvolve a autonomia, a criatividade, o conhecimento do aluno e estimula a
formação de opinião. O jornal assim como a revista e a televisão são de grande importância na era da
globalização, pois são veículos de comunicação em massa. De acordo com Franciscato (2009), o impresso
ainda é o melhor meio de transmissão de ideias e de análises profundas.
Transformar a escola em um lugar de reflexão sobre a problemática ambiental, tornando-se uma
referência dentro do bairro e ponto de partida para a possível resolução/minimização desses problemas
é a proposta desse projeto. Guimarães e colaboradores (2009) promulgam que uma educação ambiental
crítica faz do cotidiano escolar um lugar de construção de novos valores sociais constituintes das novas
realidades. A EA x Jornal Escolar.
Objetivo
O presente trabalho tem por objetivo a produção de um jornal escolar com o intuito de promover a
circulação da informação e a reflexão-ação sobre os problemas ambientais locais no bairro Nova
Aquidauana no município de AQUIDAUANA-MS.

Desenvolvimento
A necessidade de formar cidadãos atuantes no processo de transformação da realidade, com o intuito
de promover a reflexão sobre as atitudes em relação ao meio ambiente, possibilita o uso do jornal escolar
como um instrumento pedagógico interdisciplinar para se trabalhar a reflexão-ação sobre a problemática
ambiental local.
A partir de dados obtidos no diagnóstico socioambiental aplicado no primeiro semestre de 2009 pelo
grupo de EA do Curso de Ciências Biológicas UFMS CPAQ e, utilizando essas informações como tema
gerador das discussões, os acadêmicos bolsistas do PIBID e membros do grupo de EA estão desenvolvendo
o projeto “Jornal Escolar Meio Ambiente e Sociedade” na Escola Estadual Marly Russo Rodrigues situada
no bairro Nova Aquidauana. As atividades do projeto estão sendo desenvolvidas com o envolvimento dos
alunos e professores da instituição. A ação teve início em junho 2010 com término previsto para
novembro de 2010.
O projeto “Jornal Escolar Meio Ambiente e Sociedade” procura ser mais do que um veículo informativo
e, concomitantemente ser um mecanismo que promova aos alunos envolvidos e aos leitores do jornal
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uma re-significação do meio. No decorrer das atividades o projeto busca conscientizar o sujeito,
procurando esclarecer o papel de cada membro da sociedade e consequência de suas ações, ressaltando
a importância da participação dos indivíduos no processo de cidadania como fator essencial para alcançar
a sustentabilidade socioambiental.
A partir da distribuição das tiragens pela escola e em pontos estratégicos do bairro, o projeto “Jornal
Escolar – Meio Ambiente e Sociedade” procura conscientizar os membros da comunidade a desenvolver
atitudes que favoreçam mudanças de comportamento em relação ao meio ambiente através da
sensibilização e levando informações para melhorar a qualidade de vida.

Metodologia
Com base no diagnóstico socioambiental aplicado no bairro Nova Aquidauana, no primeiro semestre
de 2009, pesquisa realizada pelo grupo de EA do curso de Ciências Biológicas, UFMS CPAQ, os acadêmicos
que compõe o PIBID subprojeto de Aquidauana utilizaram as informações obtidas, onde se identificam os
principais problemas ambientais locais, como temas geradores para as discussões e enfoque das
atividades do projeto.
A realização do projeto de Jornal Escolar na Escola Marly Russo Rodrigues divide-se em três etapas:
1º Etapa:
As ações do “Jornal Escolar – Meio Ambiente e Sociedade” na Escola Estadual Marly Russo Rodrigues
tiveram inicio com a formação da equipe “Jornal do Marly”, um grupo com no máximo 15 componentes
formado por alunos juntamente com a equipe de execução do projeto. O jornal escolar conta com a
contribuição de todos os discentes e docentes da escola, que são frequentemente incentivados a realizar
ações em sala de aula que favoreçam a geração de material para as publicações mensais, além da total
liberdade para a sugestão de pautas e outras atividades a serem realizadas pelo projeto.
A proposta dos possíveis nomes do jornal foi realizada pelos membros da equipe JM (Jornal do Marly),
o título do periódico foi definido por maioria de votos, incentivando desde o inicio das atividades a
participação de todos os membros da equipe JM.
2º Etapa:
Em um segundo momento ocorreu o desenvolvimento de oficinas abordando a temática do jornal
escolar e seus diversos eixos, direcionada aos alunos que formam o grupo JM. Listam-se abaixo os temas
abordados:
Oficinas:


Introdução ao jornalismo – O papel do jornal e de seus profissionais.



A história do jornal no Brasil e no mundo.
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A Educação Ambiental x Jornal Escolar.



Gêneros jornalísticos e a utilização da linguagem.



Organização de um jornal e os direitos e deveres de um jornalista.



Diagramação – Introdução ao programa Microsoft Publisher.



Fotojornalismo - Minicurso de fotografia.



Relato profissional – O repórter agora é o entrevistado.

3º Etapa:
A terceira etapa é direcionada ao desenvolvimento de oficinas com enfoque na problemática
ambiental local. São realizados encontros semanais para as discussões, debates, sugestões de pauta,
acompanhamento das produções, inserção dos materiais produzidos em sala de aula, saídas a campo, e a
prática de atividades que favoreçam o desenvolvimento da percepção, reflexão sobre a questão
ambiental local.
Os alunos envolvidos no projeto participam de todas as decisões, num sistema de negociação, onde
os professores e bolsistas do PIBID atuam como editores, auxiliando a formular as pautas, como também
orientando o trabalho de pesquisa, entrevista e redação dos textos.
O projeto do jornal escolar na Escola Estadual Marly Russo Rodrigues, tem maior ênfase na realização
das atividades, tendo em vista que as publicações do jornal são apenas mensais, constando de quatro
publicações, entre os meses de agosto a novembro. O periódico desenvolvido pelos alunos procura
superar o caráter informativo, buscando ser um instrumento que promova reflexão, enfocando as
questões ambientais, sem deixar de lado todos os temas que podem ser abordados em um jornal. Listamse abaixo as oficinas que estão sendo realizadas na terceira etapa de execução do projeto:
Oficinas abordando a problemática ambiental local.


Lixo Urbano - O principal problema ambiental do bairro.



Queimadas! Vamos apagar essa ideia.



João Dias, o córrego que passa no bairro onde a escola está inserida.



Ações locais para mudanças em uma perspectiva global.

A ação final do projeto “Jornal Escolar Meio Ambiente e Sociedade” será uma exposição das quatro
edições do jornal e, a apresentação de um curta-metragem composto de entrevistas com os membros da
comunidade escolar falando sobre a repercussão do projeto, contendo também bastidores e relatos da
equipe de execução. A exposição ocorrerá na Escola Estadual Marly Russo Rodrigues estando aberta a
todos os membros da comunidade do bairro Nova Aquidauana.

Resultados preliminares
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As ações do projeto “Jornal Escolar Meio Ambiente e Sociedade” estão em andamento (3º etapa), até
o presente momento foi realizada uma publicação referente ao mês de setembro (mil tiragens), no qual
a temática abordada tratou-se principalmente da problemática do lixo no bairro Nova Aquidauana. A
publicação do mês de outubro se encontra em fase final de diagramação e as atividades referentes ao
córrego João Dias já estão em desenvolvimento.
As tiragens da primeira edição foram distribuídas por pontos estratégicos do bairro e pela escola Marly
Russo Rodrigues. Alguns exemplares foram distribuídos em outras escolas do município a fim de divulgar
e valorizar o trabalho dos alunos da Escola Marly Russo.
Na elaboração das reportagens, redação das matérias e durante as oficinas de forma geral, os alunos
componentes da equipe do JM (Jornal do Marly) demonstraram-se bastante envolvidos na realização das
atividades. Tendo em vista o grande número de material produzido pelos alunos, tanto nas oficinas
quanto nos concursos produzidos pelo JM, nem todas as produções são publicados no Jornal Escolar.
A procura dos alunos da escola para a participação nos concursos promovidos pelo JM e a busca para
a aquisição dos exemplares, além do empenho do grupo de trabalho (equipe JM), sugere que as ações
desenvolvidas estão tendo um impacto positivo na Escola Marly Russo Rodrigues, refletido pelo interesse
do público alvo.
Ações que visam à promoção do desenvolvimento de uma consciência socioambiental são
fundamentais no contexto de transformação realidade. Os projetos de Educação Ambiental de maneira
geral necessitam de uma continuidade para obter um bom desempenho e maior eficácia, o presente
trabalho ainda está em andamento, dessa forma necessita de uma avaliação mais aprofundada para
verificar os efeitos sobre a comunidade escolar.

Figura 5 – Foto do Jornal (Foto: Gilson da Rocha Santos).
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ATUAÇÃO DO PIBID na ESCOLA MARLY RUSSO RODRIGUES
(2009/2010)
Ciências Biológicas/Aquidauana
Silverio, Luzia Lourenço da Cruz

10

Introdução
É cômodo achar que as coisas acontecem simplesmente por sorte. É preciso conquistá-las passo a
passo, sejam o sucesso ou oportunidades. (Barbara Bush)
É com essa visão que vemos o trabalho do PIBID em nossa escola. Um projeto que começou
simplesmente com sonhos que gostaríamos apenas que desse certo. Ao participar das primeiras reuniões
o entusiasmo do professor coordenador era muito grande as quais nos contagiou.
No início foi difícil, o espaço ideal até hoje não temos, mas aos poucos fomos ajeitando e hoje já não
pensamos no que nos faltou ou nos falta, mas sim em atividades que possam melhor o rendimento
escolar.
A interação dos “pibidianos” com a escola aconteceu pouco a pouco, gradativamente e atualmente é
difícil pensar na escola sem a presença deles.
Parece que não foi muita coisa, mas ao juntarmos as atividades desenvolvidas, fotos, relatórios, vê
que foi algo bastante significativo o trabalho realizado na escola.
Nesse período de atuação do PIBID na Escola Marly Russo foram realizados aulas de reforço,
subprojetos, minicursos, palestras e aulas diferenciadas.

Ações do PIBID na Escola Marly Russo Rodrigues
A primeira ação foi a realização de uma reunião com todo o corpo docente da escola para exposição
do projeto e solicitação de demandas por parte dos professores.
O Clube de Ciências seria o carro chefe do projeto, sendo este feito o que nos frustrou, pois não
conseguimos colocar em prática no decorrer desse período.
Tentou-se a realização das aulas de reforços no contraturno, o que também não deu certo, devidos a
falta de um local apropriado e os educandos participarem de outros projetos.

10

Professora supervisora do PIBID.
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Como forma de interação dos pibidianos e escola os mesmos tiveram uma participação relevante e
ativa na festa junina da entidade escolar.
Foram realizadas oficinas envolvendo temas como nutrição, horta escolar, aquecimento global,
reaproveitamento/reciclagem de materiais descartados, os pequenos vertebrados da região, a vida das
plantas, saneamento ambiental e qualidade de vida, além da realização de uma gincana de educação
ambiental, envolvendo as séries finais do ensino fundamental.
Aula Diferenciadas de Ciências
Uma nova solução para a atuação e desenvolvimento do projeto na escola foi a aplicação de aulas
diferenciadas, as quais funcionam e estão dando certo, pois os pibidianos aplicam o reforço após a aula
normal em sala, aulas estas com diferentes aplicativos, exposições orais com utilização de materiais
tecnológicos (TV, Data Show, Computadores), aulas práticas utilizando microscópios, materiais trazidos
da Universidade, entre outros.
1 - Relato das Aulas Diferenciadas
1- Sistema Solar
Série de atuação: 6º ano
Após a exposição oral e teórica pela professora da sala foi feito um enorme cartaz (cartolina) onde os
alunos pintaram e diferenciaram os planetas, bem como identificaram a distância destes do Sol.
O cartaz depois de pronto ficou exposto na parede da sala de aula, bem visível e como estava bem
colorido, ficou atrativo para que olhassem, não só na aula de ciências, fazendo com que ajudasse na
memorização do nome dos planetas.
Foi ainda realizada uma atividade escrita onde os alunos (PIBID) aplicaram exercícios em forma de
passatempo e quebra-cabeça o qual ficou interessante para ser respondido, incentivando a realização do
mesmo.
2 - Diversidade Humana
Série de atuação: 7º ano
Foi feito exposição oral e teórico dos tipos de diversidades: Racial, Biológica, Cultural, Étnica e Social.
A sala foi dividida em pequenos grupos onde tiveram que pensar e elaborara um teatrinho com
envolvendo um assunto.
As alunas (PIBID) ajudaram e incentivaram a participação dos alunos, atividades esta que não foi fácil
de ser realizada pela apatia, mas após muita insistência conseguimos realizar um bom trabalho e
detectamos até bons atores no recinto, sendo que o trabalho também ajudou na parte de relacionamento
da sala.

28

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

3 - Seres Protistas e Algas
Série de atuação: 7º ano
Nesta atividade foi trazido da Universidade o microscópio onde os alunos observaram vários tipos de
água nos quais identificavam seres protistas de vida livre e observação a olho nu de algumas algas.
Foi muito interessante a participação da sala e como a fixação do conteúdo foi bastante concreta,
houve uma melhor aprendizagem, comprovada com a avaliação oral no final da aula.
4 - Célula
Série de atuação: 8º ano
Após a exposição oral e teórica do assunto “Citologia” foi realizada uma aula prática onde foi
demonstrada uma célula gigante confeccionada pelos alunos (PIBID) com todas as partes e organóides,
havendo a explicação de cada parte.
Com a utilização de um microscópio os alunos observaram a célula de uma cebola.
A aula foi super dinâmica e produtiva, os alunos participaram com atenção e interesse.
5 – Aves e mamíferos
Série de atuação: 7º ano
Em sala de aula foi feito uma exposição oral e anotações do esquema no caderno.
Na sala de tecnologia foi exposto através do data show uma aula com ilustrações e características de
cada classificação de animal, material este produzido e explicado pelas alunas do PIBID.
6 – Palestra sobre as Queimadas
Séries de atuação: 7º, 8º e 9º anos
O assunto “não colocar fogo no lixo” é tratado diariamente ao se tratar do meio ambiente, devido a
necessidade de exploração do tema, o PIBID trousse para a sala de aula o pessoal do Prevfogo que
ministraram palestras sobre as consequências das queimadas e a importância de não se colocar fogo no
lixo no fundo do quintal.

29

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

Figura 6 - Aulas diferenciadas
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Observação de aves, com os alunos da Escola Estadual Marly Russo
Rodrigues, na lagoa comprida em Aquidauana-MS.
Ciências Biológicas/Aquidauana
Silva, Andrew Vinícius Cristaldo da
Silva, Juliana Teixeira da

O PIBID de Ciências Biológicas de Aquidauana desenvolve diversos trabalhos, como reforços em sala
de aula e projetos de extensão. Um dos projetos que chamou a atenção dos acadêmicos e, principalmente
dos alunos foi a observação de aves – pássaros pequenos, médios e de grande porte – no Parque
Natural/Municipal da Lagoa Comprida, em Aquidauana – Mato Grosso do Sul. Os objetivos propostos
foram alcançados com êxito: formação do aluno-pesquisador que investiga problemas cotidianos, através
de pesquisas científicas, fazer com que o aluno aprenda a comprovar hipóteses, ter conhecimentos dos
meios de instrumentos de pesquisa, contribuir para a formação cultural, ética e profissional do aluno.
Antes dos alunos irem para a aula de campo, realizou-se a aula teórica, onde aprenderam as
características gerais das aves (anatomia e fisiologia), conheceram as aves que vivem no Pantanal,
materiais e métodos usados em aulas de campo, bem como, os cuidados que os alunos devem ter ao
entrarem em contato direto com a natureza.
As aves estão reunidas a quase nove mil espécies, e encontra-se em todas as regiões do planeta,
cosmopolitas. Suas características mais marcantes estão relacionadas ao vôo, apesar de algumas terem
perdido essa capacidade, além disso, seu corpo é coberto por penas, que constitui um poderoso isolante
térmico (Amabis, 2004). Biologicamente são divididas em ratitas ( que não voam) e carenatas( aves que
voam).
O Parque Natural/Municipal da Lagoa Comprida situa-se quase no meio da cidade. Ao redor da Lagoa,
há os bairros Santa Terezinha, Dona Nenê, Previsul, Vila Eliane. José Fragélli e bairro Alto. A população em
geral usa a lagoa para realizar caminhada, praticar esportes e tomar banho. A própria população – que
faz da Lagoa Comprida a diversão – não cuida o patrimônio natural, uma vez que é visível as pessoas
jogando lixo ao redor da lagoa. O antigo aterro sanitário situava-se próximo a Lagoa Comprida,
comprometendo a biodiversidade existente naquele local. A nascente da lagoa também está
comprometida, uma vez que há muita queimada no local e a população constrói pequenos trechos/
passagens de encurtamento de caminho próximo a nascente. Com todos estes aspectos negativos, a lagoa
tenta sobreviver e demonstrar sua exuberante beleza: animais como Capivara, Tamanduá e Lobinho,
vivem em bando nesse local e, geralmente, são visíveis pela população.
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Figura 7
O maior desafio da educação é despertar o interesse dos alunos na pesquisa científica, acompanhando
o percurso de aprendizagem e o desenvolvimento social, através de estratégias e técnicas que despertam
o interesse pelo conhecimento. O conhecimento é o conjunto de informações sobre a realidade,
acumuladas por pessoas observadoras e curiosas que questionam e buscam respostas: os investigadores.
(Cruz, 2006).
Os alunos da Escola Estadual Marly Russo Rodrigues participaram deste projeto de extensão,
despertando a curiosidade destes pelo conhecimento científico. Ás 8:00 horas da manhã, houve a chegada
dos alunos no local e a distribuição de materiais científicos: caneta, binóculo, prancha, tabela de coleta
de dados. Os alunos foram separados em grupo, e ouve a escolha dos pontos: primeiro ponto, a esquerda
da lagoa, segundo ponto a direita, na área onde há mais degradação da lagoa, onde a população pratica
seus lazeres. Foram quatro horas de intensa observação das aves que habitavam ou passavam pela Lagoa
Comprida. Para a identificação, anotavam-se as suas principais características, tais como: tamanho e
formato do bico, cor das penas, tamanho da ave, bem como o horário em que foi observado a ave e o
local onde se encontravam. As aves menores ou que estavam longe de se ver usava-se o binóculo para
auxiliar na sua identificação.
No Quadro 1, há uma listagem das famílias de aves observadas e a quantidade encontrada.
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Quadro 1
Família observada
Anhimidae
Charadriidae
Columbidae
Cuculidae
Emberizidae
Furnariidae
Galinácea
Jacanidae
Passeridae
Phalacrocoracidae
Psigtacidae
Ramphastidae
Strigidae

Quantidade
1
2
16
1
2
1
4
2
2
1
10
2
1

Tiranidae

3

Turdideidae

2

Houve uma constatação de que os alunos começaram a observar a natureza com outros olhares. Hoje
não há nada mais importante para os seres humanos do que compreender como a natureza funciona e,
principalmente preservá-la, para que a sociedade futura possa conhecer o que há de mais belo neste
planeta: o meio ambiente natural. As escolas públicas vivem uma realidade muito comum: a falta de
instrumentos didáticos de pesquisa, a carência de materiais de apoio. Manter um elo entre a universidade
e as escolas públicas é fundamental para que haja interesse por parte dos alunos em desenvolver
pesquisas científicas e fazer deles futuros profissionais competentes.
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Figura 8
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Integrando conteúdos de Biologia e Química no Ensino Médio
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Resumo
A participação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no PIBID da CAPES/MEC, a
partir de 2010, permitiu a introdução de 10 licenciandos no meio escolar. Amparados sobre um
contexto de formação universitária, os estudantes abrem-se a um contexto de prática
profissional, no qual há espaço para a reflexão e a experimentação de aplicação de novas práticas
didáticas. É preciso que atividades dessa natureza sejam integradoras e interdisciplinares sempre
que possível. A integração curricular permite maior contextualização, ligação dos conteúdos
aprendidos na escola com a vida, de acordo com sua realidade cultural e inserção social. Desta
forma, o Grupo PIBID - Biologia realizou uma série de oficinas junto com o PIBID - Química,
visando integrar os conteúdos das duas ciências em três áreas específicas: Energia, Alimentos e
Radioatividade. As atividades ocorreram na Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes, Campo
Grande, MS, durante o contraturno dos alunos de Ensino Médio na disciplina de Química, entre
agosto e outubro de 2010.
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Introdução
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria
produção ou a sua construção.”
(FREIRE, 2003)
A participação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Programa Institucional de Bolsa de
Incentivo à Docência – PIBID da CAPES/MEC, a partir de 2010, permitiu a introdução de 10 acadêmicos
licenciandos no meio escolar. Amparados sobre um contexto de formação universitária, os estudantes
abrem-se a um contexto de prática profissional, onde há espaço para a reflexão e a experimentação de
aplicação de novas práticas didáticas. Além disso, O PIBID cria oportunidades para que os licenciandos
vivenciem significativas experiências de integração do ensino à pesquisa e à extensão, reafirmando o
princípio da indissociabilidade entre estes três eixos e denotando a forte responsabilidade social do grupo.
É importante que a formação dos licenciandos dê subsídios para que os mesmos atuem no ensino
de maneira eficiente. Para tanto, deve-se evitar a formação puramente instrumentalista ou dissociada da
formação didático-pedagógica, fragmentada. É preciso que a Universidade constantemente proporcione
ampla formação a seus alunos, incentivando-os a ser pró-ativos, a trabalhar na difusão do conhecimento
e como formadores de opinião junto à comunidade. Além disso, é preciso que atividades dessa natureza
sejam integradoras e interdisciplinares sempre que possível. A integração curricular permite maior
contextualização, ligação dos conteúdos aprendidos na escola com a vida (incluindo o trabalho), de acordo
com sua realidade cultural e inserção social. Desta forma, o Grupo PIBID - Biologia realizou uma série de
oficinas junto com o PIBID - Química, visando integrar os conteúdos das duas ciências em três áreas
específicas: Energia, Alimentos e Radioatividade.

Referencial Teórico
A qualidade do ensino provido pelos sistemas escolares às crianças e jovens tem sido objeto de
debates ao longo de várias décadas, culminando com os chamados para a reforma desses sistemas e dos
currículos vigentes. O ensino tradicional de ciências, da escola primária aos cursos de graduação, tem se
mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista dos estudantes e professores, quanto das expectativas da
sociedade (Borges, 2002). A escola tem sido criticada pela baixa qualidade de seu ensino, por sua
incapacidade em preparar os estudantes para ingressar no mercado de trabalho ou na universidade, por
não cumprir adequadamente seu papel de formação das crianças e adolescentes, e pelo fato de que o
conhecimento que os estudantes exibem ao deixar a escola é fragmentado e de aplicação limitada
(Borges, 2002). Além disso, a escola não consegue, de forma geral, fazer dos estudantes pessoas
acostumadas a tomar decisões, a avaliar alternativas de ação de maneira crítica e independente e a
trabalhar em cooperação.
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O ensino de ciências deve propiciar ao educando compreender as ciências como construções
humanas, entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de
paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade, conforme
descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997). Dentro do ensino de ciências, as atividades
práticas, principalmente as de caráter experimental, contribuem para melhoria da qualidade do ensino e
podem ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes aprendam
como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos
(Lunetta, 1991). Além disso, as aulas práticas servem de estratégia e podem auxiliar o professor a retomar
um assunto já abordado, construindo com seus alunos uma nova visão sobre um mesmo tema. Quando
compreende um conteúdo trabalhado em sala de aula, o aluno amplia sua reflexão sobre os fenômenos
que acontecem à sua volta e isso pode gerar, consequentemente, discussões durante as aulas, fazendo
com que os alunos, além de exporem suas ideias, aprendam a respeitar as opiniões de seus colegas de
sala. Os professores de ciências, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em geral acreditam
que a melhoria do ensino passa pela introdução de aulas práticas no currículo. Curiosamente, várias das
escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios que, no entanto, por várias razões, nunca são
utilizados. Segundo Krasilchyk (1996), há dificuldade de implementação de aulas práticas de Biologia
porque, segundo os professores, não há tempo suficiente para a preparação do material, falta-lhes
segurança para controlar a classe, conhecimentos para organizar experiências e também não dispõem de
equipamentos e instalações adequadas. As aulas são geralmente demonstrativas, e as atividades
investigativas raramente são utilizadas pelos professores no desenvolvimento de suas aulas. De um modo
geral, os professores da educação básica e também alunos das licenciaturas possuem uma visão simplista
sobre experimentação, que, de forma dominante, é compreendida e desenvolvida como modo de
comprovar teorias estabelecidas.
A importância e o prestígio que os professores atribuem ao ensino prático deve-se à
popularização, nas últimas décadas, das ideias progressistas ou desenvolvimentistas no pensamento
educacional que descendem de Rousseau, Pestalozzi, Spencer, Huxley, Dewey, entre outros (Bybbe e
DeBoer, 1996). A ideia central é que, qualquer que seja o método de ensino-aprendizagem escolhido,
deve mobilizar a atividade do aprendiz, em lugar de sua passividade. Com base nisto, os dois grupos PIBID
pensaram em uma forma de integrar conteúdos de Química e Biologia através de oficinas teórico - práticas
envolvendo temas afins, englobando a realização de pequenos experimentos ou representação de
modelos seguidos por ampla discussão entre alunos, licenciandos e professores.
O ensino por explicação e confrontação com modelos parte do princípio que o aluno não pode
enfrentar os mesmos problemas enfrentados pelos cientistas, que os abordaram em um contexto
diferente, e que os professores não podem equiparar-se a um investigador, já que sua função social é
muito diferente da de um cientista, pois não tem que produzir conhecimentos novos e sim ajudar os
alunos a reconstruir o conhecimento científico (Pozo & Crespo, 1998) . Não se trata de aprender uma
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teoria como verdadeira, mas do aluno compreender o que há de verdadeiro nos diversos modelos e
teorias.
Muitas pesquisas têm demonstrado que a divisão de conteúdos em disciplinas desenvolve
habilidades cognitivas elevadas ao estudar fenômenos através de leis gerais e teorias explicativas
descontextualizadas, habilidades que são socialmente valorizadas, já que o conhecimento especializado
ainda constitui capital cultural ou moeda corrente em nossa cultura. Porém, as competências relacionadas
com a criatividade, autonomia, desenvolvimento de pensamento divergente e capacidade de
comunicação e de trabalhar em equipe, passaram a ser valorizadas em um mundo do trabalho que vem
se transformando com o advento da informática e da tecnologia digitalizada. E aí se instala um dos dilemas
do professor e dos formuladores de currículos: o currículo acadêmico possui uma construção disciplinar
que favorece a seleção e organização dos conteúdos de ensino, enquanto que “[...] o currículo centrado
em temáticas relacionadas aos interesses e demandas dos estudantes não preestabelece os conteúdos a
serem trabalhados nem a forma como serão organizados” (Santos, 2002). Seu desenvolvimento exige uma
grande dose de criatividade dos professores, tempo para planejar coletivamente seus conteúdos e
métodos pedagógicos (como projetos, pesquisa orientada etc.), espírito de equipe, bem como entusiasmo
para inovar o trabalho docente.
Para Pozo & Crespo (1998), não existem boas ou más formas de ensinar e sim algumas mais
adequadas em determinadas condições, cabendo ao professor a responsabilidade pela escolha. A
integração hierárquica é o enfoque mais próximo da posição defendida pelos autores. Através da
integração hierárquica dos diferentes enfoques, através de reflexão e confronto de modelos didáticos, o
professor pode assumir papéis mais de acordo com sua própria concepção de educação.

Atividades Desenvolvidas
As atividades integradoras dos Grupos PIBID Química e Biologia ocorreram na Escola Estadual Arlindo
de Andrade Gomes, Campo Grande, MS, durante o contraturno dos alunos de Ensino Médio na disciplina
de Química (período vespertino), entre agosto e outubro de 2010. O contraturno é utilizado pelos
professores da escola para abordarem assuntos de interesse dos alunos e para reforço em temas
abordados pelo ENEM.
Na primeira oficina, que abordou a temática “Alimentos”, o grupo PIBID - Química enfocou a
identificação da composição bioquímica especificada na tabela nutricional dos alimentos industrializados.
Acadêmicas do PIBID - Biologia ministraram uma aula teórico - prática sobre a deterioração microbiológica
dos alimentos, levando para a sala de aula alimentos estragados, placas de Petri contendo culturas dos
microrganismos isolados destes alimentos e lâminas com esfregaços corados das culturas de bactérias e
fungos. O material foi obtido através de semeadura em meios específicos para o crescimento de bactérias
e fungos, no Laboratório de Microbiologia/CCBS/UFMS, com o apoio dos professores da disciplina de
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Microbiologia. Desta forma, os alunos do 3o ano do Ensino Médio puderam observar os aspectos
macroscópico e microscópico dos microrganismos, este último com o auxílio de um microscópio. Foi
possível a distinção dos diferentes tipos de bactérias (cocos, bacilos, vibriões etc.) e fungos encontrados.
Durante a Oficina de Energia, após a explanação do grupo de Química sobre os diferentes tipos
de energia, dois acadêmicos do grupo PIBID - Biologia abordaram o tema Fotossíntese, desenvolvendo
um experimento constituído de uma planta aquática (elódea) sob incidência de forte luz solar. A partir da
experiência, a produção de glicose pelos seres autotróficos e a produção de oxigênio como subproduto
da reação foram discutidas. A interação dos alunos para com o experimento foi muito interessante, pois
despertou neles a curiosidade de entender mais o funcionamento dos seres vivos.
Na oficina de Radioatividade, a acadêmica do Grupo PIBID Química abordou as diferenças entre
as radiações alfa, beta e gama, sua natureza e potência frente à matéria, realizando um experimento
sobre o poder de penetração das radiações através de um modelo. Em seguida, os alunos do PIBID Biologia abordaram as aplicações das radiações em saúde e medicina diagnóstica. Por meio de uma aula
expositiva - interativa, abordaram a conservação dos alimentos pelas radiações, passando pelo controle
de microrganismos em alimentos e tipos de radiações utilizadas, vantagens e desvantagens, riscos e
benefícios. Em outra oportunidade, durante a Feira de Conhecimento da Escola, um aluno do PIBID Biologia abordou a radioterapia, aplicações de Raios-X e Medicina Nuclear. Os alunos tiveram
oportunidade de analisar um resultado de exame de Raios-X (radiografia) de seios da face e pulmões.

Figura 9 - Professores e acadêmicos dos Grupos PIBID - Química e PIBID - Biologia junto aos alunos do
3o ano da E. E. Arlindo de Andrade Gomes, Campo Grande, MS.

Resultados Obtidos
Por meio das oficinas realizadas, os alunos de Licenciatura em Biologia e Química tiveram a
oportunidade de trabalhar assuntos em conjunto, desenvolvendo a interdisciplinaridade e fortalecendo
as equipes e o programa PIBID (Figura 9).
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Por outro lado, os alunos de Ensino Médio puderam ter uma visão integradora dos assuntos
abordados, diminuindo o abismo entre as duas disciplinas e a fragmentação dos conteúdos (Figura 10 e
Figura 11).

Figura 10 - Oficina de Alimentos. Integração dos Grupos PIBID - Química e PIBID - Biologia na E. E. Arlindo
de Andrade Gomes, Campo Grande, MS.
Cabe-nos salientar que a interação entre cientistas de diferentes áreas da Química e da Biologia e com
diferentes perspectivas tem levado a descobertas e aperfeiçoamento de técnicas que tem revolucionado
o modo como entendemos os sistemas biológicos a nível molecular.

Figura 11 - Atuação de acadêmicos licenciandos do PIBID - Biologia na E. E. Arlindo de Andrade Gomes,
Campo Grande, MS.
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Introdução de práticas e materiais didáticos no Ensino de Biologia por
licenciandos do PIBID
Ciências Biológicas/Campo Grande
Souza, D.A.; Carvalho, D.; Maciel, C.A.M.; Gomes, P. R.; Cardozo, C.

Resumo
O ensino de ciências deve propiciar ao educando compreender as ciências como construções humanas,
entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas,
relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade (Parâmetros Curriculares
Nacionais - Brasil, 1997). Dentro do ensino de ciências, as atividades práticas, principalmente as de caráter
experimental, contribuem para melhoria da qualidade do ensino e podem ajudar no desenvolvimento de
conceitos científicos, além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu
mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos. A elaboração de materiais didáticos
pelos acadêmicos dos Cursos de Licenciatura permite que os mesmos adquiram e aperfeiçoem
habilidades para sua atuação profissional. As atividades descritas neste trabalho ocorreram na Escola
Estadual Dona Consuelo Muller, Campo Grande, MS, durante o contraturno dos alunos de Ensino Médio
na disciplina de Biologia (período vespertino), entre agosto e outubro de 2010. Este espaço foi utilizado
pelos alunos do PIBID - Biologia, juntamente com os professores, para desenvolver tópicos da disciplina e
temas abordados pelo ENEM, na forma de aulas práticas e materiais didáticos que despertassem o
interesse dos alunos.

Introdução
A elaboração de materiais didáticos pelos acadêmicos dos Cursos de Licenciatura permite que os
mesmos adquiram e aperfeiçoem habilidades para sua atuação profissional. A Universidade deve
proporcionar a ampla formação a seus alunos, desde seu ingresso nos cursos de graduação, incentivandoos a serem pró-ativos, a trabalhar na difusão do conhecimento e como formadores de opinião junto à
comunidade.
A participação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Programa Institucional de Bolsa
de Incentivo à Docência – PIBID da CAPES/MEC, a partir de 2010, permitiu a introdução de 10 acadêmicos
licenciandos no meio escolar. Amparados sobre um contexto de formação universitária, os estudantes
abrem-se a um contexto de prática profissional, onde há espaço para a reflexão e a experimentação de
aplicação de novas práticas didáticas.

Referencial Teórico
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A preparação do professor de Ciências é hoje reconhecida como o ponto crítico na reforma da
educação em Ciência (Adams & Tillotson, 1995). No momento, no Brasil este tema está na pauta de
qualquer discussão sobre a melhoria do ensino e existe uma grande preocupação nessa área, evidenciada
no crescente interesse em pesquisas com formação inicial e continuada de professores (Cunha &
Brasilchik, 2010).
Tornar-se e ser um professor está cada vez mais sendo reconhecido como um processo
complexo, que envolve a pessoa intelectualmente, socialmente, moralmente, emocionalmente e
esteticamente (Beattie, 1995). Começa-se a questionar as visões simplistas sobre a formação dos
professores de Ciências e a compreender a necessidade de uma preparação rigorosa para garantir uma
docência de qualidade, tarefa difícil, em função das limitações dos cursos e ainda do tempo limitado da
formação inicial (Gil Perez, 1996). Procurar cumprir as exigências de formação no período inicial
conduziria ao prolongamento dos cursos ou a um tratamento superficial dos conteúdos. Por outro lado,
muitos dos problemas do processo de ensino-aprendizagem não adquirem sentido até que o professor os
tenha enfrentado em sua própria prática. O estabelecimento de uma estrutura de formação continuada
poderia minorar os problemas apontados (Cunha & Brasilchik, 2010).
Para Carvalho & Gil Perez (1993), o professor de Ciências deve: conhecer a matéria a ser ensinada
(conhecimentos dos conteúdos, de seus processos de construção e de suas relações com a Tecnologia e
Sociedade); conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo (visões relativas ao senso comum,
as quais envolvem concepções simplistas sobre a Ciência e sobre o seu ensino); adquirir conhecimentos
teóricos sobre a aprendizagem e especificamente sobre a aprendizagem de Ciências; saber analisar
criticamente o ensino habitual; saber preparar atividades; saber dirigir a atividade dos alunos; saber
avaliar, aprender a pesquisar e utilizar resultados de pesquisas. Sobre a integração entre ensino e
pesquisa, nos dizia Paulo Freire (Freire, 1996):
“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino... No meu entender, o que
há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar
que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação,
a busca, a pesquisa. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto
ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei,
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho,
intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade.”
O ensino de ciências deve propiciar ao educando compreender as ciências como construções
humanas, entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de
paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade, conforme
descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997). Dentro do ensino de ciências, as atividades
práticas, principalmente as de caráter experimental, contribuem para melhoria da qualidade do ensino e
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podem ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes aprendam
como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos
(Lunetta, 1991). Além disso, as aulas práticas servem de estratégia e podem auxiliar o professor a retomar
um assunto já abordado, construindo com seus alunos uma nova visão sobre um mesmo tema. Quando
compreende um conteúdo trabalhado em sala de aula, o aluno amplia sua reflexão sobre os fenômenos
que acontecem à sua volta e isso pode gerar, consequentemente, discussões durante as aulas, fazendo
com que os alunos, além de exporem suas ideias, aprendam a respeitar as opiniões de seus colegas de
sala. Os professores de ciências, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em geral acreditam
que a melhoria do ensino passa pela introdução de aulas práticas no currículo. Curiosamente, várias das
escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios que, no entanto, por várias razões, nunca são
utilizados. Segundo Krasilchyk (1996), há dificuldade de implementação de aulas práticas de Biologia
porque, segundo os professores, não há tempo suficiente para a preparação do material, falta-lhes
segurança para controlar a classe, conhecimentos para organizar experiências e também não dispõem de
equipamentos e instalações adequadas. As aulas são geralmente demonstrativas, e as atividades
investigativas raramente são utilizadas pelos professores no desenvolvimento de suas aulas. De um modo
geral, os professores da educação básica e também alunos das licenciaturas possuem uma visão simplista
sobre experimentação, que, de forma dominante, é compreendida e desenvolvida como modo de
comprovar teorias estabelecidas.
A importância e o prestígio que os professores atribuem ao ensino prático deve-se à
popularização, nas últimas décadas, das ideias progressistas ou desenvolvimentistas no pensamento
educacional que descendem de Rousseau, Pestalozzi, Spencer, Huxley, Dewey, entre outros (Bybbe e
DeBoer, 1996). A ideia central é que, qualquer que seja o método de ensino-aprendizagem escolhido,
deve mobilizar a atividade do aprendiz, em lugar de sua passividade. Para Pozo & Crespo (1998), não
existem boas ou más formas de ensinar e sim algumas mais adequadas em determinadas condições,
cabendo ao professor a responsabilidade pela escolha. Através de reflexão e confronto de modelos
didáticos, o professor pode assumir papéis mais de acordo com sua própria concepção de educação.

Atividades Desenvolvidas
As atividades ocorreram na Escola Estadual Dona Consuelo Muller, Campo Grande, MS, durante o
contraturno dos alunos de Ensino Médio na disciplina de Biologia (período vespertino), entre agosto e
outubro de 2010. Este espaço foi utilizado pelos alunos do PIBID - Biologia, juntamente com os
professores, para desenvolver tópicos da disciplina e temas abordados pelo ENEM, na forma de aulas
práticas e materiais didáticos que despertassem o interesse dos alunos.
A primeira atividade foi a apresentação do Microscópio de Luz. As acadêmicas levaram um
Microscópio de Luz e foram abordados: utilização e manutenção, como e o que podemos observar ao
microscópio de luz.
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Em outra aula, foi abordado o tema “As plantas BRIÓFITAS”. Após apresentação de slides para
introdução ao tema, seguiu-se uma aula prática onde foram levados diversos exemplares do grupo para
demonstração e manipulação dos espécimes pelos alunos, com visualização com auxílio de lupas. Foram
abordados: morfologia geral das Briófitas, ciclo de vida, habitat e aspectos evolutivos da divisão
apresentada. O material didático foi obtido com o auxílio do Laboratório de Botânica do CCBS/UFMS.
Uma oficina foi realizada com o tema “OS VÍRUS”. Nesta atividade, houve uma apresentação de slides
para introdução ao tema, abordando os principais tipos virais, mecanismos de replicação e principais
doenças causadas por vírus (formas de contágio, profilaxia e sintomas). Posteriormente, foram
apresentados dois vídeos sobre o tema e, em seguida, foi realizada uma gincana de perguntas e respostas
sobre o assunto tratado.
A segunda oficina abordou o tema “ANIMAIS x VEGETAIS”. Como material didático, foram
apresentados slides e um vídeo (documentário) sobre o assunto. Foram abordados: grupos vegetais
estudados em aula e sua filogenia; principais características dos animais e as divisões abordadas
atualmente dentro do Reino Animalia, procurando sempre evidenciar caracteres evolutivos.

Resultados Obtidos
As acadêmicas do PIBID - Biologia tiveram a oportunidade de introduzir diferentes materiais didáticos
relacionados ao Ensino de Biologia, vivenciando em sala de aula diferentes formas de abordar conteúdos
associados aos seres vivos (aulas práticas demonstrativas - interativas, apresentação de vídeos e gincana
de perguntas e respostas).
Os alunos do Ensino Médio tiveram a oportunidade de vivenciar atividades práticas associadas à
apresentação de espécimes de um grupo vegetal, evidenciando suas características (Figura 12).
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Figura 12 Aula prática de Briófitas introduzida pelas acadêmicas do PIBID - Biologia na E. E. Dona
Consuelo Muller, Campo Grande, MS.
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Material Alternativo para Discussão de Isomeria
Química/Campo Grande
Queiroz, J. de F.
Recena, M. C. P.
Souza, O. de P.

Resumo
Este trabalho foi realizado com os alunos do terceiro ano da Escola Estadual Dona Consuelo
Muller, na cidade de Campo Grande/ MS. Foi abordado o tema Isomeria, buscando relacionar
aspectos microscópicos e simbólicos, por meio de modelos moleculares com bolinhas de isopor
e varetas representando estruturas de compostos orgânicos. Envolveu a aplicação de aula teórica
que foi dada pelo professor supervisor, e uma atividade desenvolvida pelos PIBID, com grupos
de quatro alunos envolvendo uma linguagem simbólica e específica da Química, utilizando
modelos de Isômeros. Os resultados obtidos foram satisfatórios. Mas houve a necessidade
relembrar assuntos de química, esse foi um dos obstáculos encontrado pela turma. Os alunos
sentiram estimulados com a aula.

Introdução
O desenvolvimento do conhecimento da Química é considerado pelo aluno um assunto complexo, no
qual os mesmos não conseguem visualizar os conteúdos ministrados em sala de aula e nem seu uso no
dia-a-dia. Por esse motivo a necessidade do professor utilizar de recursos e metodologias de aulas
diferenciadas.
Neste trabalho propomos, desenvolvemos e avaliamos uma dinâmica para abordar o assunto Isomeria
que é o fenômeno de dois ou mais compostos apresentarem a mesma fórmula molecular (F. M.) e
fórmulas estruturais diferentes. Esse conceito, está relacionado com o caráter abstrato da química pois
remete a modelos de moléculas e sua representação por fórmulas.
Conforme Almeida et al (2009)
“O ensino-aprendizagem de conceitos em isomeria é extremamente
relevante, pois, é a fundamentação de muitas aplicações que surgem em
diferentes contextos curriculares, especialmente da Química. Pelas múltiplas
relações que o permeiam, há uma grande relevância na formação dos
mesmos e a necessidade de sua abordagem no ambiente escolar. Entretanto,
apesar da sua importância, a isomeria é um conteúdo permeado por
dificuldades que restringem a sua exploração no ensino médio. Ele vem
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sofrendo recortes, muitas vezes, chegando ao ponto de ser totalmente
desconsiderado pelos professores de química em suas abordagens.”
Também em estudos sobre as dificuldades de aprendizagem no ensino da isomeria para alunos do
ensino médio, Silva e Silva (2007) verificaram que “A abordagem da isomeria é realizada,
convencionalmente, com o auxílio de livros textos e através de aulas expositivas, tendo como principais
recursos o quadro branco, pincéis e retroprojetor.“ Esses autores propuseram a utilização de e aulas com
o auxílio do modelo molecular em comparação com exposição de aulas convencionais e verificaram que
“as aulas expositivas realizadas com o auxílio do modelo molecular foram mais eficazes”. Mas alertam
que “as maiores dificuldades para o reconhecimento dos compostos isômeros e para suas classificações
estão diretamente relacionadas ao estudo da nomenclatura dos compostos orgânicos e de suas
respectivas fórmulas estruturais”.
Assim, considerando a experiências desses pesquisadores utilizamos uma metodologia desenvolvida
no sentido de abordar os níveis microscópico/ explicativo (remete a entidades abstratas) e o simbólico.
Foi elaborado um material que proporcionasse ao aluno a montagem de moléculas, com bolinhas de
isopor e varetas, elaborando modelos de moléculas. Esse modelo tem como objetivo simplificar e facilitar
a visualização de entidades abstratas, lembrando sempre que são apenas modelos ilustrativos, analogias.

Referencial Teórico
A Química é uma ciência que estuda as transformações envolvendo os aspectos relevantes, tanto no
desenvolvimento cientifico tecnológico e cultural. A maior dificuldade que os estudantes possuem no
ensino médio, é compreender a Química e seus conceitos abstratos.
Segundo Driver (apud ROSA e SCHNETZLER, 1998), “é possível que os alunos assimilem conceitos sobre
átomos e moléculas e suas representações do modo pretendido nas aulas de ciências mas, quando se
encontram diante de um fenômeno que tenham que explicar, tendem a considerar relevantes não as
noções que lhes foram ensinadas mas as ideias intuitivas, próprias, das experiências de cada um”. Como
os métodos utilizados em sala de aula, para o ensino da Química, são em geral tradicionais, baseados em
transmissão-recepção, os alunos acabam desestimulados é pouco participativos. A compreensão e o
interesse investigativo junto com a assimilação dos conceitos básicos ficam comprometidos.
Por esse motivo, propomos uma dinâmica para sala de aula visando o estudo de Isomeria, abordando
aspectos explicativos e simbólicos da química, pois segundo Johnstone (apud ROSA e SCHNETZLER, 1998),
podemos considerar três níveis do conhecimento químico da seguinte forma:
a) Nível descritivo e funcional (macroscópico): é o campo onde se pode ver manusear materiais ,
analisar e descrever as propriedades das substâncias em termos de densidade, ponto de fusão etc. e
observar e descrever suas transformações.
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b) Nível simbólico (representacional): é o campo onde representamos substâncias químicas por
fórmulas e suas transformações por equações. È a linguagem sofisticadas do conhecimento.
c) Nível explicativo (microscópico): é o nível onde invocamos átomos moléculas, íons, estruturas, que
dão um quadro mental para racionalizar o nível descritivo mencionado acima.”
Muitos estudos ressaltam a importância da compreensão da química nos três níveis de abordagem.
Moreira e Serrano (2009:1) informam que:
“Estudos experimentais e exploratórios no campo de representações
revelam que os estudantes possuem dificuldades em transitar entre os níveis
de representação macroscópico, microscópico e simbólico. A habilidade
necessária para transitar entre os níveis representacionais é chamada de
habilidade visuoespacial – derivada do conceito visualização espacial. A
experiência com a manipulação de modelos, bem como uso de ferramentas
de construção de modelos parecem ser um fator importante no
desenvolvimento das habilidades visuoespaciais.”
Assim, é importante buscar alternativas para sala de aula que contemplem a transição pelos níveis de
abordagem da química.

Atividades Desenvolvidas
A atividade foi desenvolvida com uma turma de terceiro ano da Escola Estadual Dona Consuelo Muller,
junto com o supervisor do PIBID na área de química, em uma aula com auxílio de dois bolsistas do grupo.
A sequência didática foi estabelecida na seguinte ordem:
Primeiro momento: O professor supervisor do PIBID explicou a fundamentação teórica, dando
inicialmente o significado da palavra isômero. Explicou que a isomeria era dividida em: Isomeria Plana e
Estereoisomeria, e classificou os tipos de isomeria plana. Nesse caso, o professor utilizou do nível
explicativo (microscópico) buscando mostrar o comportamento das substâncias envolvendo conceitos
teóricos e abstratos.
Segundo momento: Nesta aula foram utilizados materiais confeccionados pelo PIBID, como banner e
modelos feitos com bolas de isopor e palitos de bambu, onde cada molécula possuía um encaixe que
formam um dos possíveis isômeros. Os alunos puderam observar e manusear os materiais com o intuito
de ajudar na criação de conceitos abstratos.
Terceiro momento: Foi realizada uma atividade que utilizou a linguagem específica e simbólica da
química além do assunto sobre isômeros como conhecimentos prévios para o desenvolvimento da
atividade. Os alunos se dividiram em grupos e quatro e receberam um modelo. E a atividade era a
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seguinte: cada grupo deveria fornecer a fórmula molecular e o nome do composto, discutir entre eles
qual seria o tipo de isomeria presente na estrutura e o isômero formado. E, ao final da aula apresentar
para a classe suas conclusões, explicando os dados acima e mostrando o novo modelo de isômero
formado.
O trabalho foi realizado e os alunos demonstraram interesse, mas muitas dúvidas surgiram em função
de dificuldades com conceitos de ligações químicas e por ser a primeira experiências com os modelos.
Um banner (mostrado na Figura 13) com exemplos de isomerias foi utilizado para explicações.

Departamento de Química
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência PIBID
Autores: Joice Ferreira Queiroz, Prof. Oribes Pancrapio de Souza e Prof.ª Dr.
Maria Celina Piazza Recena (Coordenadora).

ISÔMEROS
1 Isomeria de Cadeia

Butano

2-Metil-propano

2 Isomeria de Posição

Propanol

2-Propanol

3 Isomeria de Função

Etanoato de metila

Ácido propanóico

Legenda de cores para os modelos molecular

Observação:
As cores dos átomos é meramente ilustrativo.

Carbono

Oxigênio

Hidrogênio

Figura 13 - Banner com apresentação de modelos de estruturas orgânicas.

Resultados Obtidos
Houve a necessidade de relembrar os conhecimentos prévios dos alunos, porque os mesmos
apresentaram algumas dificuldades para desenvolver as atividades propostas. Após a aula prática pude
observar que os estudantes enxergaram com clareza o conteúdo de isomeria plana. Com isso chegamos
ao objetivo de fazer com que manipulassem os modelos de forma satisfatória. Porém, eles não
conseguiram visualizar a isomeria de forma contextualizada, pois o mesmo não foi debatido em sala de
aula no momento. Contudo, observou que no ensino da química há necessidade de realizar pontes com
o dia-a-dia dos estudantes para assim tornar a química mais atraente para os mesmos.
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Protótipo de estação de tratamento de água com materiais de baixo
custo: um recurso para o ensino de ciências contextualizado
Química/ Campo Grande
Lira, M.B.
Wulf, M
Aredes,L.B.S
Recena, M. C. P.

Resumo
A disciplina de química para o ensino médio deve promover a compreensão de questões
socioambientais e tecnológicas, relacionando os conteúdos teóricos abordados nas aulas com a
realidade em que o aluno esta inserido. Neste contexto o protótipo da estação de tratamento de
água (ETA), funciona como uma ferramenta de apoio para essa finalidade. O protótipo da ETA
permite aos alunos observarem as principais etapas envolvidas no processo de tratamento de
água e aspectos físicos e químicos envolvidos. Os resultados obtidos mostram que o material foi
eficiente para fins didáticos. A água tratada apresentou excelente aspecto visual e olfativo,
facilmente percebido pela diferença do tanque principal (água barrenta) e reservatório final
(água límpida e sem odores), porém não houve tratamento biológico e, portanto permaneceu
imprópria para o consumo. A qualidade da água, após o processo, em relação à potabilidade, foi
discutida com os alunos. O protótipo proporcionou a relação entre os assuntos abordados em
sala de aula e a compreensão das etapas aula e a compreensão das etapas envolvidas em uma
ETA, fornecendo ao professor uma vasta gama de novos conteúdos que podem ser enfocados de
uma maneira contextualizada.

Introdução
A aproximação com situações reais, interação das experiências vivenciadas pelos alunos e os conceitos
científicos, é uma alternativa que facilita o processo de aprendizagem no ensino de ciências (BRASIL, 1997)
e a visita a uma estação de tratamento de água (ETA) pode ser utilizada como instrumento motivador
para o estudo de questões ambientais, sociais e tecnológicas envolvidos neste âmbito.
No presente trabalho apresentamos um protótipo, confeccionado com materiais de baixo custo, de
estação de tratamento de água, com o objetivo de subsidiar sequências didáticas contextualizadas que
aproximem e facilitem o aprendizado dos alunos nas aulas de ciências.
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A busca pela contextualização dos conteúdos de química voltados para questões ambientais,
trabalhados no ensino de ciências, resultou na produção do material didático – “Protótipo de Estação de
Tratamento de Água”.
O protótipo da estação de tratamento de água foi confeccionado utilizando materiais alternativos,
dentre os quais destacam – se garrafas PET e conexões de PVC. O protótipo construído foi baseado em
uma estação de tratamento de água (ETA) e permite subsidiar o desenvolvimento de sequências didáticas
contextualizadas buscando simular, em escala reduzida, as principais etapas envolvidas no processo, mas
não desempenha a função de obter água potável como produto final.

Referencial Teórico
Silva e Marcondes (2010) referenciam em seu trabalho que alguns livros didáticos na tentativa de
contextualizar os conteúdos e conceitos utilizam imagens, textos e reportagens como um recurso
motivacional, e o objetivo é ensinar exclusivamente os conceitos científicos. No ensino médio, o estudo
das etapas envolvidas na ETA normalmente é realizado na disciplina de química e, nesta perspectiva, é
utilizada apenas para a aprendizagem de conceitos científicos.
A perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM afasta – se desta
abordagem, indicando que para conhecer, entender e utilizar o mundo que nos cerca, de forma mais
abrangente e integrada, a disciplina de química visa possibilitar a compreensão dos processos químicos e
relacionar os conhecimentos científicos às questões ambientais, políticas, sociais e econômicas (BRASIL,
1999).
A dificuldade no contato dos alunos com uma ETA pode, por motivos adversos, tais como transporte
e disponibilidade de horários, limitar a utilização desta abordagem contextualizada. Nas ETA são
realizados processos físicos, químicos e biológicos, que tornam a água própria para o consumo humano,
oportunizando discussões sobre conteúdos curriculares e relações com o tema ciência e sociedade.

Atividades Desenvolvidas
Foi desenvolvida uma sequência didática com a inclusão da discussão do Protótipo da ETA . As
atividades foram realizadas com alunos das duas escolas participantes do PIBID - Química no contraturno,
em um total de 6 horas.
A seguir descrevemos a elaboração do protótipo da ETA.


Material utilizado:
- 1 garrafão de 20 L;
- 30 garrafas PET de 2 L;
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- 2 garrafas PET de 600 mL;
- 1 garrafa PET (tipo corote) de 500 mL;
- 1 vaso de plástico de 10 L;
- 3 torneiras para filtro de barro;
- 3 conexões em “T” ¾” para mangueira;
- 4 conexões tipo joelho ¾” para mangueira
- 4 conexões tipo adaptador ¾”para mangueira/rosca
- 2 registros ¾” com rosca;
- 1 metro de mangueira transparente ¾”;
- 2 metros de mangueira de chuveiro;
- 2 mangueiras de soro;
- 1 bomba de aquário;
- 2 motores 12 Volts (sucata de informática);
- 1 fonte de 12 volts;
- Cola de silicone transparente;
- Fita dupla face transparente;
- Solução saturada de sulfato de alumínio;
- Solução saturada de carbonato de cálcio;
Para facilitar a compreensão da montagem do sistema, o protótipo foi divido em seis partes, conforme
ilustrado na Figura 14.
O tanque principal, onde é armazenada a água a ser tratada, foi confeccionado a partir de um garrafão
de plástico de 20 l e utilizado como suporte um vaso plástico de 10 l o qual, a uma altura de 3 cm foi
acoplado uma torneira de filtro de água. Na torneira conectou-se uma mangueira de chuveiro que leva a
água “barrenta” ao primeiro tanque de processamento.
A casa de reagentes é o local onde são armazenadas as soluções de sulfato de alumínio e o carbonato
de cálcio. Para sua confecção foram utilizadas duas garrafas pet de 600 ml com fundo cortado. Foram
adaptadas nas tampas, mangueiras de soro para o escoamento dos reagentes até o primeiro tanque de
processamento. Foi utilizada mangueira de soro em virtude da possibilidade do controle de fluxo dos
reagentes. Uma caixa de papelão cortada foi usada como suporte das garrafas pet de 600 ml. Ainda
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pertencente à casa de reagentes existe uma bomba de aquário, com a função de realizar a aeração da
água em tratamento.

Figura 14 - Partes do “Protótipo de Estação de Tratamento de Água”: 1 - tanque principal; 2 – casa de
reagentes; 3 – suportes; 4 – tanques de processamento; 5 – conexões; 6 – agitadores.
O suporte para sustentação de cada tanque de processamento foi produzido utilizando duas garrafas
PET de 2 l. A primeira garrafa foi cortada a 23 cm de altura de sua base até o recorte superior, conforme
mostrado na Figura 15A e preenchida até 12 cm de altura com cimento e um cano ¾” de 24 cm foi fixado
conforme Figura 15B. Uma segunda garrafa de 18,5cm de altura foi encaixada no cano fixado no cimento,
Figura 15C. Este padrão, 33 cm de altura, foi mantido para os quatro primeiros suportes dos tanques de
processamento.

Figura 15 - Esquema da montagem dos suportes
Entre os quatro suportes iniciais e seus respectivos tanques de processamento, foram anexadas
garrafas PET de 2 l com o fundo recortado de forma a ficarem com 28,5 cm de altura. Para que fosse
possível a conexão entre os tanques de processamento, foram feitos recortes circulares com diâmetro de
4 cm com altura de 12 cm, do centro da circunferência até o recorte superior. A função destes é manter
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uma altura diferente entre os tanques de processamento iniciais e finais, favorecendo o fluxo da água no
sistema.
O quinto suporte tem 29 cm de altura, e difere-se dos quatro iniciais apenas na altura do recorte da
segunda garrafa. O sexto e o sétimo suportes foram confeccionados com uma única garrafa. O sexto é
totalmente preenchido com cimento e possui 14 cm de altura. O sétimo suporte tem uma altura total de
23 cm, com 12 cm de altura de cimento e um cano de ½” com 18 cm de altura fixado neste. A extremidade
superior do cano fixado no sétimo suporte foi moldado, com aquecimento, para que a “boca” de uma
garrafa PET com tampa fosse encaixada.
Partindo do taque principal a água em tratamento percorre os tanques de processamento, que
simulam algumas etapas do processo de tratamento de água de uma ETA. Os tanques foram divididos em
três partes (1, 2 e 3) apresentadas na Figura 16.

Figura 17 - Tanques de processamento.
A parte 1 é constituída por três garrafas PET de 2L que foram cortadas a uma altura 4,5 cm do fundo.
Recortes foram realizados para encaixar uma garrafa a outra (figura 4). As garrafas foram coladas umas
nas outras, utilizando fita dupla face transparente e o recorte foi vedado com cola de silicone.
A parte 2 é constituída por duas garrafas PET de 2L e sua elaboração segue os passos utilizados na
parte 1.
A Parte 3 é constituída por três garrafas PET de 2L e um PET (corote) de 500 mL. As três garrafas foram
cortadas a 4,5 cm do fundo e duas delas seguem a elaboração descrita na parte 1. Um cano PVC de ½” foi
perfurado, para dar vazão a água tratada, e acoplado a boca de uma destas garrafas e na garrafa ao lado
aletas e um pequeno pedaço de PET foram projetados e fixados no sistema (figura 5). Na garrafa PET de
2 L restante, foi colocado uma torneira de filtro a uma altura 10 cm da parte superior (tampa). Um filtro,
com areia fina e cascalho, foi confeccionado na garrafa em que o cano PVC de ½” foi fixado.
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Figura 18 - Recortes das garrafas dos tanques de processamento.

Figura 19 - Decantador e Filtro.
As conexões existentes no sistema têm a finalidade de transportar a água a ser tratada e o descarte
de resíduos do processo. São constituídos de conexões em “T”, joelhos, registros e mangueiras, que
conectam as partes dos tanques de processamento.
Os agitadores são confeccionados com sucatas provenientes de lixo tecnológico, cuja função é agitar
a água que percorre os tanques de processamento.
Algumas alterações na estética do material foram realizadas com o objetivo de tornar sua visualização
agradável e facilitar seu entendimento para os alunos. Etiquetas abaixo dos tanques de processamento
auxiliam o aluno a identificar as etapas do processo.
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Resultados Obtidos
O tanque principal, que armazena toda água a ser tratada, deve estar situado acima de todo sistema,
uma vez que do inicio ao fim do processo a ação da gravidade deve favorecer o fluxo do mesmo.
A torneira fixada no tanque principal controla a vazão total da água que chega ao primeiro tanque de
processamento, aerador, neste a bomba de aquário é conectada para injetar ar na a água a ser tratada
para remoção de gases indesejáveis, compostos voláteis e oxidáveis.
A passagem da água para o próximo tanque de processamento é realizada através do recorte da borda
superior da garrafa PET. Neste tanque, ocorre a adição de reagentes, devendo as mangueiras da casa de
química serem conectadas e a vazão devidamente controlada. Os reagentes utilizados são CaCO 3
(Carbonato de Cálcio) e Al2(SO4)3 (Sulfato de Alumínio).
O hidróxido de cálcio formado é responsável pelo ajuste do pH da água, com a adição de solução de
sulfato de alumínio forma-se um precipitado gelatinoso ao qual as partículas de argilominerais se
aglutinam formando flocos.(JAFELICCI JUNIOR; VARANDA, 1999)
Fazem parte dos próximos tanques de processamento dois tanques de floculação com agitadores que
auxiliam o processo de formação de colóides. A agitação auxilia no processo de aumento da
microestrutura porosa (flocos) preparando-as para sua remoção nas próximas etapas do processo de
tratamento.
O decantador recebe a água com flocos, fazendo a remoção das partículas presentes na água pela
ação da gravidade, onde parte destas são retidas na PET de 500 ml “corote”(para posterior limpeza). As
aletas presentes no decantador são responsáveis por diminuir e regular a velocidade do fluxo da água,
bem como reter parte dos flocos.
Após a passagem da água pelas aletas, esta passa por uma “lâmina” de Pet situado na parte superior
do tanque de decantação conectando-o ao filtro que é destinado a realizar a filtragem lenta das partículas
em suspensão. Filtração lenta é o processo no qual a água passa por um meio granular, normalmente
areia, que promove a melhoria de suas características físicas, químicas e bacteriológicas. Após passar pelo
meio granular a água abastece o reservatório final.
O presente trabalho buscou produzir um material facilitador no processo de ensino e aprendizagem
na disciplina de química para o ensino médio ou ciências para o ensino fundamental relacionando
processos químicos e questões ambientais com o cotidiano do aluno.
O “Protótipo de Estação de tratamento de Água” foi mostrado em funcionamento e o processo
discutido com alunos de ensino médio de escolas públicas de Campo Grande- MS, como atividade do
Grupo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) - Química UFMS. Os resultados
obtidos mostram que o material foi eficiente para os fins didáticos, possibilitando discussões amplas sobre
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os processos físicos e químicos e abordando a questão da potabilidade, entre outros. Os alunos
mostraram-se interessados e acompanharam o processo perguntando e estabelecendo relações com seus
conhecimentos cotidianos sobre a água potável e seu tratamento. A qualidade de água tratada foi
excelente no aspecto visual e olfativo, facilmente percebida a diferença do tanque principal (água
barrenta) e reservatório final (água límpida e sem odores), porém não houve tratamento biológico da
água e, portanto permanece imprópria para o consumo. O fato de ser construído com materiais recicláveis
e alternativos traz baixo custo na confecção e facilita a construção pelos alunos até em sala de aula.
O material dependendo das diferentes formas ou estratégias de ensino poderá auxiliar na produção
de uma sequência didática na aprendizagem dos processos químicos em conjunto com a educação
ambiental.
Na utilização do protótipo a conscientização ambiental é favorecida não somente pela valorização da
importância do tratamento de água como também pelo despertar da preocupação com o ambiente,
enfatizando assim a importância da reciclagem e reutilização na confecção do material didático.
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PEQ - PIBID-ENEM-QUÍMICA
Química/ Campo Grande
Cruz, C. E. S. da
Recena, M. C. P.

Resumo
O novo ENEM gerou grandes dúvidas nos alunos que pretendem ingressar na carreira
acadêmica. A nova prova baseada em questões contextualizadas que exploram as
habilidades individuais levaram a uma necessidade de reformulação do ensino, com o
intuito de melhorar o desempenho acadêmico futuro.Dessa forma o grupo PIBID
Química desenvolveu um projeto denominado PEQ (PIBID-ENEM-QUÍMICA), que
apostou na aplicação de minicursos que abordaram temas que contextualizassem
conceitos de química vistos em sala de aula com o cotidiano dos alunos.

Introdução
O PIBID tem como objetivo o aperfeiçoamento dos futuros docentes, incentivando os estudantes de
cursos de Licenciatura a ingressarem na carreira docente após concluir a formação em nível superior.
Além disso, espera-se que a atuação dos licenciandos nas escolas de mais baixo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) promova a melhoria do ensino nestas escolas e no sistema
de ensino como um todo, uma vez que todas as ações desenvolvidas nas escolas de atuação dos alunos
do PIBID serão disponibilizadas para todas as escolas interessadas.
As escolas Estaduais Arlindo de Andrade Gomes e Dona Consuelo Muller são as escolas ligadas aos
projetos e nelas estão sendo desenvolvidas as atividades preparadas pelo PIBID Química.
No ano de 2010, o PIBID Química desenvolveu várias atividades, dentre elas será descrito nesse
resumo a atividade denominada PEQ (PIBID-ENEM-QUÍMICA).
A mudança na estrutura da prova do ENEM em 2009 e a possibilidade de muitas IFES substituírem o
vestibular pela prova do ENEM aumentaram a preocupação dos estudantes em relação aos conteúdos a
serem abordados nessa nova prova, bem como as habilidades exploradas.
Portanto, ideia do Projeto PEQ era ligar os conteúdos de química com a nova prova do ENEM e para
isso, havia a necessidade de trabalhar a química, com exercícios contextualizados com temas do nosso
cotidiano, sempre visando à nova estrutura da prova baseada em uma matriz de habilidades.
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O PEQ abordou nas escolas, por meio de minicursos, temas abordados nas provas do ENEM, que foram
escolhidos pela análise de provas aplicadas em anos anteriores. As atividades foram realizadas em contra
turno para alunos do terceiro ano do ensino médio do período da manhã.
Os temas escolhidos foram apresentados aos coordenadores supervisores das escolas, e seis temas
foram escolhidos, sendo três para o primeiro semestre (PEQ 1) e os outros três para o segundo semestre
(PEQ 2). Os temas para o PEQ 1 foram: Ciclo e tratamento de água, Pilhas e Eletrólise, Efeito Estufa, sendo
os três últimos: Alimentos, Energia e radioatividade para o PEQ 2. O PEQ 1 foi realizado nas duas escolas,
enquanto o PEQ 2 foi realizado apenas na Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes e contou com o
apoio do PIBID Biologia.

Referencial Teórico
Conforme indicado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira):
“Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o
objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade
básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já
concluíram

o

ensino

médio

em

anos

anteriores.

O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que
pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos
(ProUni). Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do
exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja
complementando

ou

substituindo

o

vestibular.”(Disponível

em

http://www.enem.inep.gov.br/Acesso em 19 out 2010)
Em Campo Grande –MS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul adota o ENEM como fase
única, com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line, para ingresso em seus cursos de
graduação.
Assim, há interesse dos alunos do ensino médio em conhecer e se preparar para esta prova.
Em relação à disciplina de Química, especificamente é indicado como competências a serem
solicitadas

no

ENEM,

conforme

informações

obtidas

na

página

do

INEP

<http://www.enem.inep.gov.br/enem.php>, relativas a área 7, : Apropriar-se de conhecimentos da
química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas, as seguintes:
“Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais,
substâncias ou transformações químicas; Caracterizar materiais ou
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substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas,
sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção; Avaliar
implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo
de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas
ou de energia envolvidas nesses processos;Avaliar propostas de intervenção
no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou
benefícios.”
E, buscou-se nos minicursos do PEQ, contemplar o desenvolvimentos dessas habilidades.

Atividades desenvolvidas
Ciclo e tratamento de água
Nesse minicurso foi desenvolvida uma atividade usando um protótipo criado por Milton Basto Lira e
aplicado juntamente com o Leonardo Bruno Souza Aredes, ambos bolsistas do PIBID Química. O protótipo
denominado ETA (Estação de Tratamento de Água) foi confeccionado com materiais de baixo custo na
tentativa de simular, de maneira demonstrativa, um tratamento de água.

Figura 20
Pilhas e Eletrólise
O minicurso foi ministrado pelo Fellipe Pereira Pires (ex bolsista do PIBID) e pelo Carlos Eduardo Senna
da Cruz (bolsista do PIBID), que explicaram os conteúdos de pilhas e eletrólise, respectivamente.
Para esse minicurso foram utilizados dois experimentos, a pilha de limão e a deposição do sulfato de
cobre em palha de aço.
A pilha de limão foi utilizada para explicar conceitos de pilhas. O experimento é simples, de baixo custo
e tem como característica principal, a facilidade de prender a atenção dos alunos.
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Figura 21
Para explorar o conceito de eletrólise, foi preciso uma explicação prévia sobre o conceito de potencial
de redução, para isso utilizou-se o experimento da deposição do sulfato de cobre em palha de aço. Por
meio desse experimento, explicou-se a diferença de potencial de redução entre dois metais em contato,
o cobre e o ferro presente na palha de aço.

Figura 22
Efeito Estufa
Para uma melhor assimilação dos problemas do aumento do efeito estufa, foram apresentados dois
experimentos, um utilizava um aparato com o intuito de fazer uma analogia com o efeito estufa e o outro
mostrava a contribuição da queima dos combustíveis para o aumento da produção dos gases estufa.
O aparato confeccionado pela Adriana Bispo Kisfaludy (bolsista do PIBID) é composto de uma caixa de
papelão dividida em duas partes e cobertas por folhas de cores diferentes, uma transparente que
representava a irradiação solar na superfície terrestre sem a camada de ozônio e outra de cor vermelha
que representava a irradiação com a camada de ozônio.
Dentro dessa caixa foram colocados dois termômetros e dois copos com água, um em cada parte. E
fora da caixa um termômetro e um copo com água para fazer o controle da diferença de temperatura.
O segundo experimento realizado pelo Rafael do Prado (bolsista do PIBID) mostrava a produção de
fuligem na queima de diferentes combustíveis: álcool, gasolina, óleo diesel e querosene.
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Figura 23
O objetivo era comparar os diferentes combustíveis e detectar qual combustível era o mais poluente
numa ordem entre os quatro analisados.

Figura 24
Alimentos
O minicurso de alimentos ministrado pela Christianne Elizabeth Pereira Cristaldo explorou a
identificação da composição bioquímica especificada na tabela nutricional dos alimentos industrializados
para uma compreensão das informações apresentadas nos rótulos dos alimentos que consumimos,
analisando os processos químicos de absorção e digestão dos alimentos.
Para isso, foram coletados rótulos de diversos alimentos consumidos, que serviram como auxilio para
a aplicação dessa atividade que contou também com um material de apoio, feito em formato PowerPoint.

Energia
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O minicurso de energia foi ministrado pelo Carlos Eduardo Senna da Cruz, Leonardo Bruno Souza
Aredes e Milton Basto Lira. Dessa vez, exploramos a leitura, seguido de um debate sobre as principais
vantagens e desvantagens na utilização das fontes de energia.
Diversas reportagens foram selecionadas previamente para uma atividade baseada na
interpretação de texto. As reportagens foram distribuídas aos alunos junto a um questionário com
perguntas sobre a fonte de energia a que o texto se referia. Os alunos utilizaram como dados, as
informações passadas pelo minicurso e uma caixa de texto, com palavras misturadas, que possibilitava a
produção de um pequeno texto.

Figura 25
Radioatividade
Nesse minicurso foi utilizada novamente a analogia para o ensino. Trata-se de um aparato
confeccionado pela Adriana Bispo Kisfaludy, que permite fazer analogia sobre a capacidade de penetração
das α, β e γ no corpo humano. Esse aparato foi de grande utilidade para a explicação de como ocorre a
penetração destas radiações no corpo humano, dando espaço para uma discussão sobre os efeitos
benéficos e maléficos das radiações α, β e γ.
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Anteparo de madeira que deverá

Peneira com tachas coladas com

Filme plástico colado na peneira

“detectar” as partículas γ. A distância

cola quente. Deverá “segurar” as

com tachas coladas. Deverá

entre as peneiras representando a

partículas α

“segurar” as partículas β.

“largura de um corpo”.

Figura 26

Resultados Obtidos
As atividades obtiveram resultados positivos ao final do projeto PEQ. Ao final de cada minicurso, todos
os exercícios propostos aos alunos foram resolvidos, com grande índice de acertos. Além disso, a
possibilidade de trabalhar questões contextualizadas proporcionou aos alunos a oportunidade de ter uma
noção de como será a prova do novo Enem.
A ideia de trabalhar os minicursos no contra turno dos alunos foi efetiva, quando observamos uma
presença constante dos alunos, assim como um grande interesse. O contra turno não afetou as aulas dos
professores, que julgaram positiva a ideia do projeto, que visava somar no aprendizado dos alunos,
fazendo com que os mesmos descobrissem as aplicações no cotidiano do conteúdo de química visto por
eles em sala de aula.
Podemos ressaltar também a produção de materiais que estão à disponibilidade das escolas para
atividades futuras.
Em um julgamento feito por nós bolsistas do PIBID Química, o Projeto PEQ nos proporcionou uma
experiência muito grande em sala de aula, nele pudemos aperfeiçoar o uso de ferramentas didáticas,
como os experimentos, as analogias e o uso do PowerPoint.

Referências
INEP – Disponível em < http://www.enem.inep.gov.br/enem.php > Acesso em 19 de outubro de 2010.
PIBID – UFMS, 2009. Disponível em <http://www.dfi.ufms.br/pibid/> Acesso em 23 de outubro de 2010.
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Analogia para o ensino da interação radioativa com a matéria
Química/Campo Grande
Kisfaludy, A. B
Recena, M C P
Siqueira, O. S.

Resumo
O presente trabalho descreve uma sequência didática com uso de um aparato para
proporcionar uma analogia, visando a auxiliar os alunos do ensino médio na
compreensão dos fenômenos radioativos, principalmente na interação radioativa com
a matéria. Foi aplicada em um minicurso no contraturno, na E. E. Arlindo de Andrade
Gomes com resultados positivos com relação à compreensão de conceitos pelos alunos
e interesse pelas atividades.

Introdução
O ensino da radioatividade na química é um tema que faz parte das recomendações dos PCN, na
categoria transformações nucleares. Baseado nesse fato foi desenvolvido, dentro das atividades do grupo
PIBID Química UFMS um minicurso sobre o assunto radioatividade, para ser ministrado aos alunos da rede
estadual de ensino da E. E. Arlindo de Andrade Gomes, em Campo Grande MS.
O minicurso foi preparado de forma a explicar aos alunos os conceitos básicos da radioatividade, das
interações das partículas radioativas com a matéria, assim com as diversas utilizações da radioatividade
pelo homem, dando ênfase na utilização da radioatividade na medicina e na conservação de alimentos.
A sequência didática foi desenvolvida em três partes básicas:
Primeiramente foi feito uma introdução teórica sobre a radioatividade, partículas radioativas seguido
da apresentação de um aparato que oportuniza uma analogia da interação radioativa com a matéria. O
aparato foi idealizado e desenvolvido por Adriana B, Kisfaludy, para que os alunos possam ter uma noção
mais nítida dessas interações, que na maioria das vezes fica baseadas somente na teoria e esquemas dos
livros didáticos. Construído para fazer uma analogia entre as interações das partículas com a matéria
ilustrando as interações α, β e γ.
Posteriormente foram apresentadas e discutidas diversas utilizações da radioatividade,
principalmente na medicina e na esterilização de alimentos.

Referencial Teórico
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Sendo a química uma ciência experimental, transpor certos conceitos ao aluno pode vir a ser um
grande desafio, e tema como a radioatividade que por si só é um tema pluridisciplinar, é muito difícil de
ser trabalhado. Pois esse é importante desenvolver no aluno uma visão global do tema, tanto teórico
como social.
Segundo as orientações curriculares para o ensino médio ( BRASIL,1999: 106) “O mundo atual exige
que o estudante se posicione, julgue e tome decisões, e seja responsabilizado por isso”.
Logo é importante que temas como a radioatividade seja trabalhada de forma mais ampla que
somente a teoria, incluindo também as diversas utilizações que podem ser feitas da radioatividade. Dessa
forma o aluno estará mais apto a ter um posicionamento sobre o tema.
Baseado nas orientações curriculares, a contextualização do tema é um fator muito importante pois:
“A contextualização e a interdisciplinaridade como eixos centrais organizadores das dinâmicas interativas
no ensino de Química, na abordagem de situações reais trazidas do cotidiano ou criadas na sala de aula
por meio da experimentação”(BRASIL, 1999: 118)
Portanto o presente trabalho utiliza a contextualização, a interdisciplinaridade e a analogia para
trabalhar o tema radioatividade.
Sobre analogia pode-se dizer que: “ As analogias estão inseridas em diversas situações do dia-a-dia e,
geralmente configuram-se numa comparação entre dois eventos: um que se pretende explicar e,
portanto, desconhecido, e o já conhecido e que servirá de referência”( FRANCISCO, 2010)
A partir dessa definição, dada pelo professor Wilmo Francisco, este trabalho utiliza a analogia como
ponto principal para explicar as interações da radioatividade com a matéria. Pois, o aparato nada mais é
do que uma analogia que foi criada para demonstrar essas interações. Usa-se o TWA (do nome em inglês
Teaching With Analogies), como modelo teórico onde temos alguns passos determinados, para que o
aluno compreenda e construa o que lhe é demonstrado, pois se trabalha com modelos. Deve-se observar
que analogias são comparações feitas a partir das semelhanças existentes entre o análogo e o alvo.
No caso presente o análogo é o aparato. Sendo o alvo as interações das partículas radioativas com a
matéria, com relação a penetração.
Esse tipo de analogia tem como principal obstáculo epistemológico o fato que o aluno pode a vir tomar
a representação como verdadeira, transpondo assim demonstração como real na interação das partículas
radioativas com a matéria. Logo todo cuidado deve ser tomado. E uma boa e longa explicação das
interações deve ser feitas.

Atividades Desenvolvidas
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Primeiramente, foi preparada uma sequência de slides no programa Powerpoint para o mini curso, o
qual serviu para fazer toda introdução teórica do assunto radioatividade.
O mini curso foi realizado na E. E. Arlindo de Andrade Gomes, com alunos do terceiro ano do ensino
médio. Esse minicurso foi dividido em duas partes, sendo a primeira parte realizada pelo PIBID QUÍMICA,
e a segunda pelo PIBID BIOLOGIA. Sendo responsável do minicurso pelo PIBID QUÍMICA, esse trabalho
apresenta somente a primeira parte na qual foi inserida a analogia.
O minicurso teve duração de três horas, sendo duas horas para o PIBID QUÍMICA, na qual foi feito:






Introdução histórica da radioatividade;
Definição;
As partículas radioativas;
Experimento analógico;
Utilização da radioatividade na medicina e na indústria de alimentos.

O experimento analógico consistiu em utilizar o aparato construído para essa finalidade, tal qual como
descrito a seguir:


Aparato para demonstrar as interações radioativas com a matéria.

Esse material foi desenvolvido com materiais de baixo custo. Na frente foi colocado percevejo para
ilustrar a barreira dos raios α. A primeira peneira foi posto um plástico transparente para ilustrar a barreira
para a radiação β. A última peneira representa a radiação γ.

Figura 27 - Aparato Radioatividade e representação das partículas α
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Figura 28 - Representação da barreira das partículas β e representação das partículas β.
A segunda parte do mini curso feita por uma aluna do PIBID BIOLOGIA, teve como tema as interações
radioativas com a matéria orgânica.

Figura 29 - Representação das partículas γ e representação das partículas γ.

Resultados Obtidos
Foi realizado um teste de conhecimento inicial e final, no qual se pode observar o que os alunos
conheciam antes, e o que aprenderam depois. Os alunos que participaram do mini curso responderam
os seguintes questionários:
Nas questões iniciais.
a)

Para você o que significa radioatividade?

Trinta e seis por cento das respostas não continham uma definição para radioatividade. e 27% citavam
uma definição errada sobre o assunto. Por exemplo: “emissão de partícula de certo ponto luminoso”.
Trinta e sete por cento das respostas apresentava um leve conhecimento. Exemplo “radiação
provocada por partículas”.
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Minicurso, RADIOATIVIDADE.
NOME:__________________________________________________________
ANO:___________________

QUESTÕES INICIAIS:
a) PARA VOCÊ O QUE SIGNIFICA RADIOATIVIDADE?
b) CITE DUAS UTILIZAÇÕES PARA A RADIOATIVIDADE.

c) A RADIOATIVIDADE PODE SER USADA EM BENEFICIO DA SOCIEDADE?
EXEMPLIFIQUE.

Minicurso, OUTRA VISÃO SOBRE A RADIOATIVIDADE.

NOME:__________________________________________________________
ANO:___________________

QUESTÕES FINAIS:
a) QUAL UTILIZAÇÃO DA RADIOATIVIDADE VOCÊ NÃO CONHECIA E CONHECEU NESSE
MINI CURSO?
b)

QUAL A SUA VISÃO DA RADIOATIVIDADE?

c)

QUAL A SUA POSIÇÃO COM RELAÇÃO ÀS DIVERSAS UTILIZAÇÕES DA
RADIOATIVIDADE?

b) Cite duas utilizações para a radioatividade.
Em relação a essa questão tivemos o seguinte resultado: 36 % das respostas citavam os raios X como
exemplo e 37 % das respostas não continha nenhum exemplo, respostas do tipo “não sei”; 27 % citaram
uma utilização errada. Dentre as respostas dadas pelos alunos, teve por exemplo: “ouvir música e
informação”, “aparelhos eletrônicos”, o que mostra a mistura conceitual entre radioatividade e ondas de
radio.
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c)

A radioatividade pode ser usada em beneficio da sociedade? Exemplifique.

Obteve-se o seguinte resultado: 45 % dos alunos responderam sim, 27 % responderam não, 36 % não
sabiam e outros 27 % deram um exemplo errôneo.
Obs.: A maioria dos alunos deu mais de uma resposta para esta pergunta.
Destes dados, pode-se observar que os alunos não tinham um conhecimento definido sobre a
radioatividade. Em nenhum momento das respostas apareceu as partículas α, β e γ. Logo se conclui que
o mecanismo da radiatividade era desconhecido dos alunos. Ponto esse que foi trabalhado no mini curso.
Questões finais.
a)

Qual utilização da radioatividade você não conhecia e conheceu nesse mini curso?

Os dados obtidos apontam que 63% dos alunos citaram a utilização da radioatividade na conservação
de alimentos, outros 9 % citaram os elementos radioativos, 18 % citaram a utilização dos elementos
radioativos, 36 % citaram a utilização na medicina nuclear.
Obs.: houve mais de uma resposta por questão.
b)

Qual a sua visão da radioatividade?

As respostas dadas apontam que 45 % dos respondentes citavam que a radioatividade pode ser
benéfica, 36 % das respostas citavam que pode ser maléfica se não for utilizada para beneficio do homem,
27 % das respostas citavam a importância na medicina e 18 % das respostas citavam a utilização em
alimentos.
c)

Qual a sua posição com relação às diversas utilizações da radioatividade?

Neste item, 9 % dos alunos acharam o assunto interessante, 36 % escreveram que a radioatividade
pode trazer benefícios, 9 % acharam o tema confuso, 18 % se posicionaram contra o uso da radioatividade
e 36 % a favor.
Obs.: foram consideradas as diversas respostas encontradas no questionário.
Baseado nos resultados acima se pode concluir que antes do mini curso uma grande parte dos alunos
não tinham um conhecimento fundamentado sobre o assunto.
E durante o mini curso uma parte dos alunos adquiriram algum conhecimento. Principalmente sobre
as interações das partículas radioativas e a matéria. Enfim, conclui-se que houve durante o mini curso
uma transmissão de informação aproveitável.
Com relação à analogia, foi pedido aos alunos que fizessem um comentário sobre o experimento junto
como questionário final. E foram obtidas as seguintes respostas:
Aluno 1: “muito bom. Deu pra entender melhor a aula”;
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Aluno 2: “sobre o experimento, mostrou melhor onde as radiações terminam” sobre as barreiras
físicas das partículas;
Aluno 3: “o experimento mostra de forma simples como funciona os raios α, β e γ”.
Aluno 4: “mostra de maneira simples como funciona a dispersão dos raios alfa, beta e gama”.
Baseado nessas respostas e em outras, conclui-se que a analogia não criou obstáculos
epistemológicos. Logo, como primeiro resultado pode-se dizer que o aparato funcionou de maneira
positiva. Atingindo assim com o análogo o alvo, que era as interações com a matéria.
Por fim, vale ressaltar que o aparato foi mostrado a vários professores e profissionais da área, no
intuito obter opiniões e criticas que poderiam ser uteis no desenvolvimento do mesmo. A maioria dos
profissionais consultados apreciou a analogia e fizeram elogios, ressaltando que a mesma estava bem
construída. Somente após essas criticas, o material foi aplicado e teve um resultado positivo na
compreensão das irradiações radioativas.

Referências
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Química dos alimentos: Análise de rótulos – tabela nutricional
Química/Campo Grande
Cristaldo, Christianne Elizabeth Pereira
Recena, Maria Celina Piazza
De Lucas, Sônia Márcia

Resumo
A Química é uma disciplina complexa e está inserida no programa curricular do
ensino fundamental, fazendo parte do estudo de ciências, e no ensino médio assumindo
todo o seu enredamento. Ao ingressar-se no ensino médio o aluno trás consigo
conhecimentos prévios errôneos que prejudicam no progresso da aprendizagem. O
professor deve então ensinar Química de modo a possibilitar aos alunos a compreensão
das transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e
integrada, para que os resultados dos testes possam comprovar “com fundamentos, as
informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. A partir daí, o aluno
tomará sua decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto indivíduo e
cidadão” (PCN, MEC/SEMTEC, 1999). Nesse sentido preparamos uma atividade de
manipulação dos rótulos, em sala de aula que proporciona a interdisciplinaridade dos
conceitos químicos, pois o aluno, ao se deparar com o rótulo de um alimento que
consome diariamente percebe a importância de saber analisar e identificar as
informações contidas na tabela nutricional que está impressa com o objetivo de mostrar
as calorias e as quantidades de carboidrato, proteína, gorduras, fibras, sódio e vitaminas
que devem ser ingeridas durante a alimentação. As estruturas químicas, moléculas e
reações químicas e ou processo químicos de digestão e metabolismo também foram
abordados no desenvolvimento deste trabalho.

Introdução
Os rótulos dos alimentos possuem diversas informações importantes para uma alimentação correta.
Saber identificar a porcentagem dos valores diários dos compostos químicos presentes nos alimentos,
que devem ser consumidos diariamente, é fundamental para garantir uma alimentação balanceada.
O aluno do ensino médio está se preparando para ingressar-se na Universidade. O ENEM tornou-se o
processo seletivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e aborda questões contextualizadas.
Dessa maneira, esse trabalho tem o objetivo de familiarizar o aluno com essa nova realidade que ele terá
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de enfrentar ao realizar o Vestibular. Segundo Os Parâmetros Curriculares Nacionais Para O Ensino Médio
– Área Da Química
“Na interpretação do mundo através das ferramentas da química,
é essencial que se explicite seu caráter dinâmico. Assim, o
conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de
conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma construção
da mente humana, em continua mudança”. (PCN, 1999: )
Essa realidade comum nos rótulos aborda de forma inerente conceitos de Reações Químicas, Hidrólise,
funções químicas, ligações saturadas e insaturadas que estão especificados organizadamente na tabela
nutricional, mas não são constatados para a maioria dos estudantes de ensino médio. Na proposta de
ajudá-los a enxergar a importância de analisar os rótulos em nível químico a fim de que o conteúdo de
química abordado seja absorvido gerando um aprendizado eficaz para auxiliar os alunos nos testes
seletivos e que também pode ser aplicado no planejamento de uma educação alimentar adequada é que
desenvolvemos esse trabalho.

Referencial teórico
Relacionar os conceitos químicos de forma contextualizada produz uma aprendizagem efetiva, pois o
aluno ao se deparar com uma questão de química no vestibular que fazer referência a um conteúdo
químico, que ele tenha estudado de forma contextualizada, conseguirá lembrar e organizar as suas ideias
para responder a questão. Ensinar a química de forma contextualizada permite uma aprendizagem
relacionada com o cotidiano do aluno.
A ideia de contextualização surgiu com a reforma do ensino médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB-9.394/97) que orienta a compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Dessa
maneira, contextualizar a química não é promover uma ligação artificial entre o conhecimento e o
cotidiano do aluno de forma mecanizada. Não é citar exemplos como ilustração ao final de algum
conteúdo, mas que contextualizar é inserir os conceitos de química de modo que o aluno consiga
relacioná-lo com o seu cotidiano, é propor “situações problemáticas reais e buscar o conhecimento
necessário para entendê-las e procurar solucioná-las.” (PCN+,BRASIL, 2002:93).
Assim a contextualização no ensino de química é fundamental para a compreensão de certos
conteúdos que são denominados difíceis pela maioria dos alunos do ensino médio, como por exemplo, o
conteúdo de compostos orgânicos presentes em seres vivos e os processos bioquímicos que envolvem
inúmeras reações químicas que muitas vezes não são absorvidos em nível de gerar uma aprendizagem
significativa, por isso a utilização dos rótulos foi uma ferramenta importante para analisar as informações
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presentes, em especial, na tabela nutricional que dispõe uma lista das substâncias essenciais para o
funcionamento do organismo e consequentemente uma vida saudável.

Atividades desenvolvidas
As atividades foram desenvolvidas na EE Arlindo Gomes de Andrade situada em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul e orientadas pela Coordenadora do PIBID Licenciatura em Química Professora Doutora
Maria Celina Piazza Recena e a Supervisora Professora Sonia Márcia de Lucas responsável pelas atividades
realizadas na EE Arlindo Gomes de Andrade.
Participaram 18 alunos do 3º ano do ensino médio, voluntariamente, em duas aulas, de 1h 30, no
contraturno, em duas semanas, na sala de tecnologia.
Foram utilizados diversos rótulos de alimentos industrializados que são mais consumidos pela
população local, como por exemplo, leite de caixa de várias marcas, sucos de caixa, maionese, leite
condensado, creme de leite, trigo, farinha para bolo industrializado, bolachas, biscoitos, manteiga,
margarina, óleo, barra de cereal, dentre outros.
No primeiro dia os rótulos foram distribuídos aos alunos para que pudessem manipulá-los e observar
as informações presentes. Um questionário contendo perguntas básicas que expressam diversas dúvidas
a respeito das informações contidas nos rótulos dos alimentos industrializados foi distribuído com o
propósito de suscitar uma investigação dos conhecimentos prévios a respeito do assunto a ser discutido
durante o desenvolvimento desse trabalho.

Figura 30
Ao término do questionário um material didático em formato PowerPoint foi utilizado para instruir e
explicar as definições dos conteúdos de Química presentes na tabela nutricional e processos químicos que
envolvem essas substâncias.
Na semana seguinte, dando sequencia as atividades interdisciplinares, os alunos foram divididos em
duplas para realizarem uma produção de texto onde deveriam comparar rótulos de leite condensado light
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e tradicional e explicar as vantagens e desvantagens para o consumo quando se trata de uma pessoa com
diabetes.

Resultados
Na primeira atividade compareceram 6 alunos que responderam os questionários com as seguintes
respostas:
Primeira questão: Qual a importância em analisar os rótulos os alimentos?
 80% - para saber a quantidade de calorias e nutrientes a serem ingeridos pelo alimento.
 20% - é importante analisar os rótulos para saber a quantidade de substâncias que serão
ingeridas e qual a sua função no organismo
Segunda questão: O que são calorias?
 80% - são os açúcares presentes no alimento
 20% - é a energia que adquirimos por porção de alimentos ingeridos
Terceira questão: O que são carboidratos e porque preciso deles na minha alimentação?
 33,3% - são açúcares que produzem grande quantidade de energia e são importantes para
atividades que necessitam de muita energia.
 33,3% - é a energia que está nos alimentos e precisamos deles na alimentação para repor
nossas energias.
 33,3% - não definiram o que são carboidratos, mas disseram que os carboidratos têm como
função produzir energia para o nosso organismo e exemplificaram: arroz, pão e massas.
Quarta questão: Por que engordamos?
 33,3% - devido o acúmulo de carboidratos e gorduras, pois não gastamos a energia que esses
alimentos produzem.
 16,6% - devido o excesso de energia e o acúmulo de alimentos gordurosos.
 33,3% - engordamos devido ao excesso de calorias.
 16,6% - devido o excesso de energia.
Quinta Questão: Qual a diferença entre gordura saturada e gordura insaturada?
 33,3% - disseram que gordura saturada é a que possui excesso de gordura ruim e quanto a
gordura insaturada não responderam, deixaram em branco.
 16,6% - gordura saturada é a que já está completa e possui carbonos saturados e que a
gordura insaturada é a que possui mais possibilidades.
 33,3% - gordura saturada é a que possui ligações simples e insaturada é a que tem duas ou
mais ligações.
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 16,6% - gordura saturada é a que já está completa e que possui “só um tracinho”, só ligações
simples carbono-carbono; e gordura insaturada é a que tem mais possibilidades e possui
duas, três, ou mais ligações.
É possível perceber as dificuldades dos alunos em responder as questões, por isso procurei aplicar o
material de apoio que explica e caracteriza cada substância presente nos rótulos de acordo com a
composição química e função no organismo.
Na semana seguinte a segunda atividade foi aplicada com o propósito de comprovar se os alunos
conseguiriam ou não comparar os rótulos de leite condensado Light e Tradicional relatando por meio de
uma produção de texto se uma pessoa com Diabetes poderia ou não consumi-los.
A análise dos textos produzidos pelos alunos pode ser distribuída nos seguintes grupos:
Grupo I
Um terço dos alunos (33,3%) dos alunos redigiu um texto comparando as substâncias relatadas nos
rótulos do leite condensado light e tradicional sem especificar se uma pessoa diabética poderia ou não
consumir esses produtos.
Grupo II
Quarenta e quatro por cento dos alunos compararam os rótulos dos dois produtos e chegaram à
conclusão que ambos os produtos não poderiam ser consumidos por diabéticos porque as quantidades
de açúcares (carboidratos) especificada nos rótulos não haviam sido reduzidas.
Grupo III
Vinte e dois por cento dos alunos compararam adequadamente especificando as diferenças entre os
dois produtos e disseram que ambos poderiam ser consumidos por diabéticos.
Os alunos correspondentes ao Grupo II alcançaram o objetivo desse trabalho. Os outros alunos
tiveram dificuldade no entendimento da proposta de redação e não conseguiram entender que o
diabético deve ter uma alimentação com índices de açúcar reduzidos, lembrando que a insulina, no
organismo de uma pessoa diabética, não consegue transportar a glicose (açúcar) em nível celular, e o leite
condensado light possui apenas redução de gordura, mas não pode ser consumido por diabético.
Conclui-se que o trabalho foi importante, segundo os alunos e a supervisora da escola, pois os alunos
mostraram-se interessados e participativos durante a aplicação dessas atividades.
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Os Gases do Efeito Estufa e a Chuva Ácida – Propostas para
Experimentação no Ensino Médio
Química/ Campo Grande
Apparecido, R. do P
Recena, M.C.P.
Xavier, D.

Resumo
Este trabalho relata o desenvolvimento e aplicação de experiências relacionadas com
aspectos da química ambiental. As atividades foram realizadas na Escola Estadual Dona Consuelo
Muller na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sendo, que as duas experiências
inéditas, foram criadas como uma proposta para uma atividade demonstrativa - argumentativa,
no minicurso, gases do efeito estufa. O minicurso faz parte do projeto PEQ (PIBID-ENEMQUÍMICA). O minicurso foi desenvolvido com alunos do segundo ano do ensino médio, e foi uma
forma de inserção dos acadêmicos do PIBID à realidade das escolas de ensino médio, abordando
os conteúdos do novo ENEM.

Introdução
O nome PEQ , sigla que representa a ligação entre o PIBID , o ENEM e a QUÍMICA, foi criado para
buscar, um modo atrativo e inovador, de divulgar para os alunos do ensino médio a atividade que o Grupo
PIBID pretendia desenvolver por meio de minicursos realizados no contra turno. Visando a preparação
para o ENEM, o objetivo era discutir temas abordados nos exames anteriores, de forma contextualizada
e, o máximo possível, interdisciplinar. Foram buscadas abordagens de ensino variadas, na tentativa de
propiciar uma aprendizagem significativa. Ressaltando que todo o processo foi realizado em parceria com
o professor de ensino médio, coordenadora e acadêmicos do PIBID, ou seja, as discussões foram
realizadas preocupando-se com soluções em conjunto.
No PEQ - Gases do efeito estufa e a chuva ácida - utilizou-se duas experiências desenvolvidas com
materiais que os alunos conhecem no seu dia-a-dia e possíveis de serem realizadas fora de um laboratório
de química. O assunto abordado foi a queima dos combustíveis fósseis e seus efeitos, discutindo desde
sua utilização em escala industrial, a queima carvão mineral ou outros combustíveis, até o consumo para
os motores dos veículos. Essa questão provoca um aumento de gás carbônico no meio ambiente, o que
eleva a temperatura do planeta, chamado de efeito estufa. A queima de combustíveis como o óleo diesel
nacional, devido ao seu elevado teor de enxofre, provoca a liberação de óxidos de enxofre e por
consequência, o fenômeno chamado de chuva ácida. Existe também a formação de material particulado,
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observado na combustão do óleo diesel, por exemplo. Esse material fuliginoso, em forma de uma névoa
escura, pode ocasionar inflamações das vias aéreas, levando as pessoas que tem problemas de bronquite
ou asma e a ter maiores complicações com sua saúde.
Os experimentos foram realizados de forma demonstrativa, ou seja, realizado pelo professor, por
motivos de segurança e praticidade, e organizada buscando a visualização dos fenômenos em uma sala
de 25 alunos.

Referencial Teórico
Os conceitos prévios são conceitos que estão disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e, para
oportunizar uma aprendizagem efetivamente significativa, é necessário conhecê-los. Para que um novo
conceito seja ancorado na estrutura cognitiva do indivíduo, é necessário que conceitos subsunçores
estejam disponíveis para serem relacionados proporcionando uma aprendizagem significativa, conforme
proposto por Ausubel (MOREIRA, 2006).
Atividades Desenvolvidas
Os experimentos se baseiam nas seguintes reações químicas:


Combustão do Etanol
A reação de combustão do Etanol descreve-se como:
CH3CH2OH + 3 O2



2 CO2 + 3H2O

Formação do ácido carbônico
O CO2 reage com H2O formando H2CO3, que estará dissociada em uma pequena quantidade.
A dissociação do H2CO3 libera o íon H+ e HCO3-



Neutralização
OH-(aq) + H+(aq)

H2O

Experimento 1
Os materiais do primeiro experimento:


1 Cápsula de porcelana
o 1 Becker de 2 L;
o 1 Piso de cerâmica;
o 1 Placa de petri;
o 1 Gota de NaOH 0,1 mol por litro;
o 2 Gotas de fenolftaleína 1%;
o Água;
o Álcool combustível;
o Barbante de algodão de 30 cm de comprimento.
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A metodologia seguiu os seguintes passos:
1) Colocar o material na disposição como na figura abaixo e adicionar uma gota de NaOH 0,1 mol/L na
placa de petri com água.

2) Adicionar uma gota do indicador ácido/base e agitar para solubilizar, que em meio básico, a solução
apresenta cor rosa.

3) Colocar o barbante dentro do recipiente com etanol e deixá-lo bem encharcado, colocando-o em
forma de espiral na cápsula de porcelana.
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4) Colocar fogo rapidamente no etanol, por ser muito volátil e com Becker invertido, posicionado
sobre a queima, sem deixar cessá-la, por 15 segundos, e então, abafar a queima com auxilio do mesmo.

5) Observar com os alunos o processo de variação da cor rosa até o total descoramento.

Experimento 2
Os materiais do segundo experimento:







Combustíveis: óleo diesel, gasolina, etanol, querosene iluminante (lamparinas);
Quatro barbantes de algodão (aproximadamente 30 cm);
Quatro vidros relógio;
Quatro copos de Beker de 600 ml;
Fósforo com palito de tamanho grande
Quatro lajotas de piso branco (construção)

A metodologia seguiu os seguintes passos:
1) Colou-se o piso de cerâmica em cima de uma mesa firme.
2) Posicionou-se o vidro relógio no centro do piso.
3) Introduziu-se o barbante dentro do combustível, e colocou o, em forma de espiral no vidro
relógio.
4) Ateou-se fogo, com o palito de tamanho grande, e esperou-se a queima em todo barbante.
5) Abafou-se o fogo com o auxilio de um Becker que deve ser invertido.
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6) Repetiu-se o processo com os quatro combustíveis um após o outro, tomou-se o cuidado de
manter o combustível fechado e longe do fogo, e para tanto solicitou-se auxílio.
A observação experimental é baseada nas FEC (Fatores de Emissão de Carbono): que são , conforme
(http://ftp.mct.gov.br/clima/): Óleo Diesel: 20,2; Querosene iluminante: 19,6; Gasolina: 18,9; Etanol:
14,8. O caso é que o óleo diesel libera mais carbono na forma de fuligem, cinza, ou, melhor dizendo,
"Material particulado" e não CO2, em segundo querosene iluminante, terceiro gasolina e quarto etanol.
Os alunos devem observar as diferenças de quantidade de material particulado, tanto no Becker
fechado, depois das quatro queimas dos combustíveis, e depois na quantidade de fuligem no piso. A
ordem de Fatores de Emissão de carbono – FEC, deve seguir, os dados mostradas acima, ou seja, Óleo
diesel, querosene, gasolina e etanol. Importante fazer a experiência de forma que os alunos não
identifiquem os combustíveis, fazendo primeiro o experimento, e só após mostrando os dados teóricos
para a comparação com os experimentais.

Resultados obtidos
O minicurso foi muito participativo, os alunos acompanharam as experiências atentamente e com
certa ansiedade pelo o que iria ocorrer. A maioria dos alunos, quando questionados, sobre o que tinha
ocorrido nas experiências, demonstravam ter entendido o que havia sido discutido.
Os alunos do ensino médio não têm um contato com a experimentação, segundo o que eles disseram,
e se mostraram muito animados por terem aulas com atividades práticas, percebesse que as experiências
não são autoexplicativas, e foi utilizado o quadro para as explicações.
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PIBID/Física no X- EREA
Física/Campo Grande
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SIMÕES, B. S.

Resumo
O PIBID/FÍSICA participou do décimo Encontro Regional de Ensino da Astronomia (XEREA), que aconteceu nos dias 13 a 16 de outubro na UFMS campus em Campo Grande.
Nesse encontro o PIBID/FÍSICA teve a oportunidade de expor quinze kits para
experimentos demonstrativos que formam parte do trabalho desenvolvido pelo grupo
desde 2009. Visitaram a exposição, principalmente, alunos de nível médio, superior e
professores da rede pública. Grande parte dos visitantes respondeu a opinários que
permitiram a avaliação do material apresentado. Tais opiniões serão consideradas para
aprimoramento e construção de kits. O resultado das análises dessas opiniões é
fundamental para auxiliar na decisão de novas metas para o ano vindouro.

Introdução
A participação do PIBID/FÍSICA no décimo Encontro Regional de Ensino da Astronomia (X-EREA), foi
fundamental para a divulgação de parte dos trabalhos realizados para um público maior, que abrange
escolas da rede pública de maneira geral, além das escolas conveniadas ao programa, Escola Estadual
Arlindo de Andrade e Escola Estadual Dona. Consuelo Muller. O objetivo dessa exposição não foi realizar
os experimentos demonstrativos para a comunidade, mas apenas para divulgação dos kits,
principalmente para os professores de Física da rede de ensino médio. Como a maioria das atividades
programadas e desenvolvidas durante o X-EREA eram direcionadas ao Ensino de Astronomia, outros
temas relacionados ao ensino de física com iguais abordagens mais gerais também atraíram a atenção
dos participantes do evento. Assim, a participação nesse encontro foi de valiosa contribuição para o
PIBID/FÍSICA divulgar seus trabalhos para o público que se interessasse.para a divulgação de nossos
trabalhos para um público de interesse.
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Desenvolvimento:
A sala de exposição do PIBID/FÍSICA foi preparada com várias mesas, onde os kits foram agrupados
por temas comuns como, cinemática, eletricidade, fluídos efeitos térmicos e magnetismo. Todos os kits
estavam acompanhados dos respectivos guia do professor, e um pequeno banner para facilitar a
explicação pelos bolsistas do fenômeno físico demonstrado. Os bolsistas foram preparados
antecipadamente sobre o conteúdo físico abordado por todos os kits, e durante as explicações não
deixavam de enfatizar da importância dos kits como instrumentos de ensino, para facilitar o professor a
alcançar os objetivos planejados de sua aula de Física. Essa atividade de expor os kits ao público serviu
também como um treinamento para os bolsistas, reportarem seus conhecimentos para um público
diversificado como alunos do ensino médio, acadêmicos que estão cursando o nível superior e
professores. Centenas de pessoas visitaram a sala do PIBID/FÍSICA, a maioria delas professores,
acadêmicos da UFMS e alunos da rede pública de ensino médio, e também palestrantes convidados pelos
organizadores do X-EREA. Tivemos também a oportunidade de divulgação pela rede de televisão local.
Das centenas pessoas que visitaram a sala do PIBID/FÍSICA, aproximadamente setenta delas deixaram
registradas suas opiniões a respeito dos kits expostos. No término da exposição os bolsistas também
tiveram oportunidade de manifestarem suas opiniões sobre a exposição do PIBID/FÍSICA no EREA.

Resultados obtidos
Setenta visitantes deixaram registradas suas opiniões sobre os kits: professores, alunos de ensino
médio, e acadêmicos de nível superior. O resultado das análises dessas opiniões é fundamental para
reflexão e decisões de novas metas, visando a melhoria dos kits, e de novos projetos. Elaboramos 06
afirmações com as respectivas negações, distribuídas em seqüência aleatória. O opinário é composto de
pares ou trios de afirmações contraditórias entre si e distribuído em ordem aleatória. Para cada uma das
afirmações há 5 opções de respostas e para cada uma delas é atribuído um valor de 5 (concordo
fortemente) a 1 (discordo fortemente). Caso o aluno tenha respostas contraditórias em um par ou trio de
afirmações, a esta opinião é atribuído valor 0 (zero), pois a resposta é considerada inválida neste caso. A
Tabela 4 mostra os resultados dos escores médio e o desvio padrão para cada assunto opinado pelos
visitantes, professores, acadêmicos de nível superior e os alunos do ensino médio respectivamente. A
Tabela 5 mostra os resultados opinados pelos bolsistas do PIBID/FÍSICA.
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, os professores concordam com as seis
opiniões propostas e os acadêmicos do nível superior não possuem opinião a respeito se os experimentos
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refletem o que o aluno observa no seu dia a dia. Já os alunos do ensino médio são mais críticos com
relação a criatividade e inovação dos experimentos, e também acham que não refletem de forma
significativa com os fenômenos físicos do dia a dia, e também não são fáceis de serem reproduzidos. Esses
resultados serão considerados pelo grupo PIBID/FÍSICA, no sentido de, ao construir novos kits para
experimentos demonstrativos procuraremos escolher aqueles que seriam mais inovadores e criativos.
Tabela 4 - Escores médios das opiniões dos visitantes no PIBID/FÍSICA com curso superior, superior
incompleto e estudantes do Ensino Médio.
Curso Superior

Curso
superior
incompleto

Estudantes
nível
médio

Desvio
Padrão

4,7

4,6

4,6

1

4,6

4,6

3,9

1

4,7

4,8

4,5

1

4,5

4,0

3,8

1

4,0

4,1

4,2

1

4,3

3,0

3,9

1

28 %

37%

20%

Assunto
1- O nível dos conteúdos de Física
abordados pela maioria dos kits
demonstrativos está adequado para o
ensino de Física no nível médio.
2- Os experimentos apresentados são
bastante criativos e inovadores.
3-Tais experimentos podem contribuir de
forma significativa no processo de ensinoaprendizagem.
4-Os materiais utilizados na confecção dos
kits permitem que eles sejam
reproduzidos facilmente.
5-Prefiro experimentos demonstrativos
como os apresentados para atrair a
atenção dos alunos a outro tipo de
experimento.
6-Os experimentos refletem o que o aluno
observa em seu dia-a-dia.
Nulos

Tabela 5 Escores médios das opiniões dos bolsistas integrantes do PIBID/FÍSICA com relação a exposição
dos kits no X EREA..
Assunto
Média
Desvio Padrão
1- As atividades do PIBID no EREA permitiram que
4,5
1
aprimorássemos nossos conhecimentos sobre conteúdos que
são abordados nos experimentos.
2- As apresentações dos kits para o público durante o evento
4.4
1
ajudaram para minha desinibição
3- As atividades no PIBID me auxiliam a ter melhor
4,3
1
compreensão das inter-relações entre as disciplinas de
conteúdo especifico e as disciplinas de conteúdo pedagógico.
4- Participar da exposição do PIBID/FÍSICA nos eventos como
4,6
1
o EREA contribuiu para a formação da minha carreira
acadêmica.
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Analisando os resultados da Tabela 5que mostram os escores dos assuntos opinados pelos bolsistas,
concluímos que de uma maneira geral, a participação do PIBID/FÍSICA no EREA, contribuiu para uma
melhor formação na sua carreira acadêmica.
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Conteúdos de Física ministrados em 2009, nos 1o , 2o , e 3o ano, nas
escolas conveniadas, Escola Estadual Arlindo de Andrade e Escola
Estadual Dona Consuelo Müller de C.Grande.
Física/Campo Grande
DAMEÃO, A. P.
DICK, R. M.
GARUTTi, B. V.
HIGA,D.L.
VARGAS,J. S.
MIGUEL, J. C.
PIUBÉLI, S. L.
SILVA, P. F.
SIMÕES, B. S.

Resumo
Este trabalho refere-se a um levantamento dos conteúdos de Física efetivamente ministrados
em sala de aula, nos 1o, 2o, e 3o ano do Ensino Médio no ano de 2009, nas duas escolas
conveniadas, Escola Estadual Arlindo de Andrade e Escola Estadual Dona Consuelo Müller. Este
levantamento foi realizado com o objetivo de construirmos kits para experimentos
demonstrativos correspondentes aos conteúdos de Física ministrados.

Introdução
No final do ano de 2009, a coordenação do PIBID/FÍSICA juntamente com os supervisores das duas
escolas de ensino médio conveniadas, após inúmeras discussões resultou na proposta de construção de
kits de experimentos demonstrativos pelo PIBID/FÍSICA, os quais ficariam à disposição dos professores de
Física das escolas conveniadas, para utilização em sala de aula. Adotando uma forma de interação mais
efetiva entre o PIBID/FÍSICA e os professores que ministram a disciplina Física nas escolas conveniadas,
foi solicitado aos professores sugestões de experimentos. Devido ao número expressivo de experimentos
sugeridos, foi então solicitado aos bolsistas do PIBID/FÍSICA sugestões de experimentos. Os bolsistas
apresentaram um grande número de propostas, e muitas delas estavam relacionadas com áreas da Física
que poderia não ser abordada pelo professor do ensino médio em sala de aula, e se uma vez construído
kits para essas áreas, poderia acontecer de não ser utilizado como experimento demonstrativo em sala
de aula. Para resolver este impasse, então resolvemos antecipadamente fazer um levantamento dos
conteúdos de Física efetivamente ministrados em sala de aula, nos 1o, 2o, e 3o ano e por bimestre assim,
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teríamos fontes concretas para decidirmos quais kits deveriam ser construídos. Esse levantamento foi
realizado pelos bolsistas, após o encerramento das atividades de ensino em 2009 nas duas escolas
conveniadas, em meados de janeiro e fevereiro de 2010, através de consulta dos registros dos conteúdos
ministrados pelos professores de Física, os quais foram fornecidos pela secretaria da escola.

Desenvolvimento
Para o levantamento dos dados, dividimos os bolsistas do PIBID/FÍSICA em dois grupos, ficando cada
um responsável pelo levantamento dos conteúdos ministrados em cada uma das escolas, e outro bolsista
do grupo, ficou responsável pela organização dos dados. O período escolhido para esse levantamento foi
em meados de janeiro e fevereiro de 2010, uma vez que os registros dos conteúdos ministrados pelos
professores, já se encontravam disponíveis na secretaria da escola. Os grupos realizaram o levantamento
apenas dos conteúdos de Física ministrados, não importando a identificação de qual professor que a
ministrou. Foi também oportuno fazermos uma análise comparativa entre os conteúdos que na prática
foram ministrados, com os conteúdos recomendado pelo MEC, por bimestre em cada ano. A Tabela 6,
mostra os conteúdos de Física recomendados pelo MEC para serem ministrados por bimestre, nos 1o, 2o
e 3o anos do ensino médio, que serviram de referência.
Durante a comparação verificamos que nem sempre os nomes de alguns tópicos registrados pelos
professores, coincidiam com os nomes dos tópicos de referência, ou seja, os contidos na Tabela 6.
Levando isso em consideração, fizemos uma análise mais profunda com relação aos conteúdos de Física
que são comuns em tópicos de nomes diferentes. Por exemplo, o conteúdo conservação da energia, pode
ter sido abordado pelo professor através de tópicos de nomes como, energia cinética, energia potencial
e energia mecânica. Outro fato que encontramos, é que às vezes um determinado conteúdo não foi
ministrado no bimestre recomendado, e sim às vezes em bimestres posteriores, não nos importamos com
isso, mas sim se realmente foi ministrado em 2009.
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3º Bimestre

2º Bimestre

1º Bimestre

Tabela 6 Conteúdo oficial recomendado pelo MEC
1º Ano

2º Ano

3º Ano

Introdução ao estudo de
Física
O que é Física
Ramos da Física
Notação Científica
Cinemática escalar e vetorial
Fundamentos: trajetória;
Referenciais velocidade,
aceleração.
Definição e analise de
movimentos.
História da Física
Unidade e Medidas
Vetores
Dinâmica
Introdução ao estudo da
dinâmica
Princípios fundamentais da
dinâmica (Leis de Newton)
Conceito de gravidade
(Queda Livre)
Princípio da ação e reação
(3ª Lei de Newton)
Aplicações das Leis de
Newton
Força Centrípeta

Termologia
Temperatura e escalas
termométricas
Dilatação térmica
Dilatação dos sólidos
Dilatação dos líquidos
Conceito físico de calor
Calorimetria
Calor sensível e calor
latente

Eletrostática
Fundamentos da
Eletrostática
Eletrização
Força Elétrica (Lei de
Coulomb)
Campo Elétrico
Campo Elétrico de uma
carga puntiforme
Campo Elétrico gerado por
várias cargas
Linhas de Campo

Transmissão de calor
Trocas de calor
Mudanças de fase
Termodinâmica
Estudo dos gases
Primeira Lei da
Termodinâmica
Segunda Lei da
Termodinâmica

Quantidade de movimento;
Gravitação;
Trabalho, Potência e
Energia;
Trabalho de uma força;
Potência de uma força;
Energia Mecânica;
Energia Cinética;
Energia Potencial;
As Leis de Kepler;
Lei da Gravitação universal;
Impulso de uma força;
Centro de massa;
Conservação da quantidade
de movimento;
Conservação da energia
mecânica

Óptica Geométrica
Fundamentos da Óptica
Geométrica
Reflexão da Luz
Espelhos Planos
Espelhos Esféricos
Refração Luminosa
Ângulo Limite
Instrumentos Ópticos
Olho humano
Principais defeitos da
visão
Dispersão
Lentes

Trabalho de uma força
elétrica
Energia potencial elétrica
Potencial elétrico
Eletrodinâmica
Corrente elétrica
Potência e energia elétrica
Circuitos elétricos
Elementos de circuito
elétricos
Resistores
Primeira Lei de Ohm
Segunda Lei de Ohm
Associação de resistores
Potência de um condutor
Geradores e Receptores
Eletromagnetismo
Fundamentos do
Eletromagnetismo
Campo Magnético
Força Magnética
Indução Eletromagnética
Fluxo Magnético
Lei de Faraday
Lei de Lenz
Capacitores
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Estática
Equilíbrio de forças
Momento de uma força
(torque)
Hidrostática
Densidade e massa
específica
Pressão
Princípio de Pascal
Princípio de Arquimedes
Hidrodinâmica

Ondulatória
Fundamentos da
Ondulatória
Polarização
Interferência
Ondas Sonora
Ondas Periódicas
Princípio de Huygens
Difração e dispersão de
ondas

Física Moderna
Radioatividade
Interações das radiações
com a matéria
Física nuclear: fissão e
fusão
Partículas elementares
A radiação do corpo negro
O efeito fotoelétrico
A dualidade ondapartícula
Relatividade

Resultados obtidos:
Ao realizar as comparações entre os conteúdos de Física ministrados durante o ano de 2009 para os
1o, 2o e 3o ano por bimestre, com os conteúdos recomendados pelo MEC, selecionamos aqueles que não
foram ministrados, independente de qual bimestre. Estes tópicos selecionados estão apresentados na
Tabela 7. Assim, decidimos não construir neste ano de 2010 aquelas propostas de kits de experimentos
demonstrativos que, para sua discussão, abordavam conceitos físicos que coincidiam com estes
conteúdos.
Assim, os conteúdos que foram excluídos para construção de kits em 2010 foram:
o
o
o
o
o
o
o

Gravitação;
Impulso Linear;
Colisões e Conservação do momento linear;
Momento de Força;
Equilíbrio dos corpos rígidos;
Hidrodinâmica e
Física Moderna.

Referências Bibliográficas
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o
Ensino Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC-BR, 2006.
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2º ANO

1º ANO

Tabela 7 Tópicos de Física não ministrados no ano 2009.
E. E. Arlindo de Andrade

E. E. Dona Consuelo Muller

História da Física;

Lei da Gravitação

Leis de Kepler;

Leis de Kepler;

Centro de Massa; Impulso

Centro de Massa; Impulso

Cons. do Momento/Colisões;

Cons. do Momento/Colisões;

Momento de Força (torque);

Momento de Força (torque);

Equilíbrio dos corpos rígidos;

Equilíbrio dos corpos rígidos;

Hidrodinâmica

Hidrodinâmica

2ª Lei da Termodinâmica

Espelhos esféricos;

Ondas Eletromagnéticas:

Ondas sonoras

Difração e Dispersão

Ondas Eletromagnéticas:

Princípio de Huygens

Difração e Dispersão

3º ANO

Princípio de Huygens
Capacitores

Fluxo magnético;

Lei de Lenz

Lei de Faraday, Lei de Lenz

Relatividade

Relatividade

Dualidade onda- partícula

Dualidade onda-partícula

Efeito fotoelétrico

Efeito Fotoelétrico

Radioatividade

Radioatividade
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Construção de kits para experimentos demonstrativos de Física, para
as escolas conveniadas, E. E. Arlindo de Andrade e E. E. Dona Consuelo
Muller de C. Grande.
Física/Campo Grande
DAMEÃO, A. P.
DICK, R. M.
GARUTTi, B. V.
HIGA,D.L.
VARGAS,J. S.
MIGUEL, J. C.
PIUBÉLI, S. L.
SILVA, P. F.
SIMÕES, B. S.

Resumo
Os kits foram construídos com materiais simples, de baixo custo e fácil acesso para facilitar
sua reprodução. Das inúmeras propostas de kits apresentadas pelos bolsistas PIBID/FÍSICA,
escolhemos para serem construídos, apenas aqueles que abordam os conteúdos de Física que
foram ministrados no ano anterior pelos professores de Física das escolas conveniadas. Foram
elaborados para cada kit um guia do experimento para o professor e uma sinopse, que fizeram
parte de uma pasta que, ficará na escola para consulta pelo professor, para ajudá-lo na escolha
do kit de interesse que pretende utilizar em sala de aula.

Introdução
É notório que, quando o professor de Física do ensino médio, antes de iniciar sua aula expositiva,
coloca sobre sua mesa algum material ou instrumento que não seja da sua rotina, faz despertar
curiosidade nos alunos. É fácil observar em sala de aula, até os alunos mais tímidos chegam até o
professor para questionar sobre o que é aquilo, para que serve e etc. Até esse momento, o material já
serviu como estímulo ao aluno, para assistir a aula com mais interesse. E para o professor servirá como
um instrumento a mais de ensino, que após sua utilização como um experimento demonstrativo, facilitará
ao aluno fazer uma conexão entre a abordagem teórica com o fenômeno físico demonstrado. O professor
com sua habilidade, deverá decidir o momento oportuno durante a aula para demonstrar o fenômeno
físico. É importante que o professor tenha habilidade de orquestrar seqüências de perguntas aos alunos,
intensificando suas expectativas para observação do fenômeno físico que esta sendo demonstrado
através do material. Um elemento surpresa deve ser considerado e ocultado pelo professor antes do
experimento ser realizado. Possíveis respostas paradoxais dos alunos são de grande valor para enfatizar
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determinados conceitos físicos ou princípios. Uma boa demonstração envolve o máximo de manipulação
e o mínimo de explicação. Cabe ao professor saber escolher um experimento em que possa reportar o
formalismo matemático com um significado concreto quando traduzidos um a um os símbolos das
grandezas Físicas envolvidas no formalismo envolvidas no experimento demonstrativo.

Desenvolvimento
Os conteúdos escolhidos para construção dos kits foram: Mecânica da partícula, Mecânica dos
Fluídos, Eletromagnetismo, Ótica e Efeitos térmicos. Cada bolsista do PIBID/FÍSICA ficou responsável por
um ou mais kits. Antes de iniciar a construção, cada bolsista fez um estudo dos conceitos físicos abordados
pelo experimento e apresentou aos demais o conteúdo e o projeto para construção do kit. A escolha do
kit foi livre, o único critério era que deveria abordar parte dos conteúdos ministrados pelos professores
no ano anterior. Concluído a construção dos kits e aprovados o funcionamento, cada bolsista iniciou a
preparação de uma sinopse e um guia para o professor de cada kit. Concluídos os guias, foi iniciado o
treinamento dos bolsistas. Cada bolsista apresentou a demonstração do fenômeno físico através do kit
de sua responsabilidade, para os demais bolsistas, os quais deram suas sugestões e criticas de forma a
uma melhor adequação aos alunos do ensino médio. Uma cópia dos guias e das sinopses elaborados por
todos foram encadernadas com finalidade de permanecer um exemplar em cada escola, para que os
professores de Física pudessem consultá-los, ajudando-os a escolher algum kit que pretende utilizar em
sala de aula. Os guias além de orientar os professores de como utilizar os kits, servem também como um
instrumento a mais para o preparo das aulas. Foram concluídos pelos sete bolsistas PIBID/FÍSICA e mais
um acadêmico voluntário, a construção de 18 exemplares de kits, todos com os respectivos guias e
sinopses para cada escola. A Tabela 1 mostra os títulos dos kits, os conteúdos envolvidos e a indicação se
o experimento é apenas demonstrativo ou participativo. Dos kits construídos, quatorze podem ser
utilizados pelo professor como experimentos demonstrativos. Os outros quatro podem, também, ser
utilizados com a participação direta dos alunos durante a realização do experimento. São experimentos
que o professor pode utilizar para analisar experimentalmente as partes de um problema dado na forma
de texto. Desta maneira, o aluno participa das medidas para a obtenção de dados em cada parte e, em
paralelo, efetua os cálculos ou procedimentos para resolver o problema proposto.

Resultados obtidos
Lembrando que a meta proposta pelo PIBID/FÍSICA para o ano 2010, foi construir

kits para

experimentos demonstrativos, em meados de outubro já tínhamos concluído a construção de dezoito
exemplares de kits para cada escola conveniada, e todos acompanhados de guias e sinopses para serem
consultados pelos professores. Os conteúdos de Física abordados nos dezoito kits, correspondem aos
ministrados nas 1ª , 2ª , e 3ª série durante o ano de 2009 conforme levantamento feito anteriormente.
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Assim, consideramos este resultado satisfatório para o momento. Este número de exemplares de kits
construídos corresponde em torno de 50% da lista de kits propostos pelos bolsistas e professores para
serem construídos. Os bolsistas do PIBID/FÍSICA durante o ano de 2010, não exerceram uma participação
efetiva e direta nas salas de aulas das escolas conveniadas, uma vez que estavam se dedicando à
construção dos kits nas dependências das oficinas do PIBID/FÍSICA na UFMS. Uma vez construídos, nem
todos os kits foram utilizados e avaliados pelos professores e alunos das escolas , pois muitos dos kits
foram concluídos e períodos depois daquele que o professor abordou os conteúdos de Física durante o
ano de 2010 assim, caso aconteça a renovação do programa PIBID/UFMS em 2011, propomos completar
no próximo ano, a avaliação desses kits quanto o grau de satisfação dos mesmos pelos professores e
alunos das escolas conveniadas.
Tabela 8 – relação dos kits construídos
Conteúdo

Nome do Experimento

Vetores

1-Caça ao tesouro – Referencial

x

2-Vetores – Soma geométrica de vetores

x

3-Velocidades vetorial média e escalar
média

x

4-Similitude dinâmica

x

Cinemática

Demonstrativo

5-Tempo de reação

x

6-Submarino – Princípio de Arquimedes

x

7-Princípio de Arquimedes em recipientes
acelerados

x

8- Equilíbrio de corpos flutuantes

x

9- Condução térmica

x

10- Dilatação térmica

x

11- Convecção térmica

x

Eletricidade

12- Cargas elétricas e indução eletrostática

x

Magnetismo

13- Força magnética em correntes elétricas

x

14 – Linhas de campo magnético e
propriedades magnéticas da matéria

x

15 – Lentes convergentes e divergentes

x

16- Refração, reflexão total

x

17- Espelhos planos

x

18- Prisma

x

Fluidos

Efeitos
Térmicos

Ótica

Participativo

Referências Bibliográficas:
HALLIDAY, D., RESNICK R. Física- Volume 1.2,3 e 4; 4ª Edição. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1996.
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Introdução dos kits para experimentos demonstrativos de Física, nas
escolas conveniadas E. E. Arlindo de Andrade e E. E. Dona Consuelo
Muller.
Física/Campo Grande
DAMEÃO, A. P.
DICK, R. M.
GARUTTi, B. V.
HIGA,D.L.
VARGAS,J. S.
MIGUEL, J. C.
PIUBÉLI, S. L.
SILVA, P. F.
SIMÕES, B. S.

Resumo
Os kits de experimentos demonstrativos de Física, construídos pelos bolsistas do programa
PIBID/FÍSICA, estão em processo de introdução nas duas escolas conveniadas, Escola Estadual
Arlindo de Andrade e Escola estadual Da. Consuelo Muller de Campo Grande. Dos dezoito kits
construídos, quatro kits foram utilizados para capacitação dos professores e outros cincos já
foram utilizados em sala de aula. Para obter informações iniciais sobre o grau de satisfação dos
professores e alunos a respeito dos kits, elaboramos e aplicamos opinários aos professores que
foram capacitados e também aos alunos que presenciaram algumas demonstrações dos kits em
sala de aula. Os resultados foram satisfatórios, mostrando grau de satisfação positivo, tanto por
parte dos professores como também dos alunos.

Introdução
O processo de introdução dos kits para experimentos demonstrativos de Física, para sua utilização
como ferramenta de ensino nas aulas das escolas conveniadas, não está sendo um processo simples pois,
não basta ofertar os kits às escolas e aos seus respectivos professores, e esperar que aconteça imediata
utilização dos mesmos. É necessário ainda que se desenvolvam trabalhos em conjuntos entre o grupo
PIBID/FÍSICA e a escola, no sentido da preparação dos professores para a utilização dos kits e dos guias. A
capacitação dos professores visa explorar o máximo desses instrumentos de ensino, mecanismos que
contribuam para evidenciar todos os conceitos físicos que possam ser demonstrados, muitas vezes
despercebidos. Além da capacitação, deve-se também, dar a chance aos professores e aos alunos das
escolas, avaliarem os kits após sua utilização em sala de aula, os resultados devem ser analisados para
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que, possamos manter ou definir novas metas de trabalhos, no sentido de nortear as ações do grupo
PIBID/FÍSICA, para melhoria dos kits e procedimentos de inserção dos mesmos na sala de aula.

Desenvolvimento:
Para iniciar o processo de introdução dos kits em sala de aula, inúmeras articulações foram realizadas
entre o grupo PIBID/FÍSICA e a escola, as quais foram intermediadas pelos supervisores do PIBID/FÍSICA.
Apenas a oferta dos kits aos professores, não foi uma ação terminal para alcançar a meta, pois uma vez
que a maioria dos professores que ministram a disciplina Física de ambas escolas, não são formados em
Física assim, sentimos que seria necessária a capacitação dos mesmos para utilizarem a maioria dos kits,
pois em suas áreas de formação, não cursaram disciplinas que tratassem especificamente de
experimentos demonstrativos. Então, decidimos realizar a capacitação dos professores nas escolas.
Planejamos capacitar todos os professores que ministram a disciplina Física por etapas em horário comum
disponível. Depois, quando concluísse esse trabalho de capacitação para todos os kits, iniciaríamos outra
etapa, a de acompanhamento e assessoramento ao professor pelos bolsistas PIBID/FÍSICA, nos momentos
que resolvesse utilizar os kits em suas aulas. Mas infelizmente, este plano falhou, devido às dificuldades
surgidas para reunir a maioria dos professores várias vezes, em horários comuns para a capacitação.
Conseguimos realizar a capacitação apenas de cinco kits na Escola Estadual Arlindo de Andrade. Diante
disso, fizemos uma mudança em nossos planejamentos, ao invés de capacitarmos todos os professores
juntos com certo número de kits, elaboramos uma pasta contendo para cada experimento, uma sinopse,
guia para o professor e imagens dos materiais que compõe o kit. Esta pasta teria a finalidade para ser
consultada pelo professor escolher e solicitar ao PIBID/FÍSICA o kit de interesse em tempo hábil. Feito
isso, um ou dois bolsistas levaria o kit escolhido pelo professor até a escola, e assessoraria o professor
individualmente durante a utilização do kit em sala de aula. Assim fizemos, e isso resultou na utilização
de mais cinco kits pelos professores da Escola estadual Arlindo de Andrade em aproximadamente três
semanas. A Tabela 9 mostra a relação dos kits utilizados para a capacitação dos professores, e dos kits
que já foram utilizados pelos professores em sala de aula em cada escola.
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Tabela 9 Relação dos kits utilizados para treinamento dos professores, e dos kits que já foram utilizados
em sala de aula nas duas escolas.
Conteúdo
Vetores

Nome do Experimento

E. E. Arlindo de Andrade

E. E. Dona Consuelo
Muller

1-Caça ao tesouro

capacitação

não

2-Vetores

capacitação

não

3-Velocidades vetorial média e
escalar média

capacitação

não

Cinemática

4-Tempo de Reação

capacitação

não

Ótica

5-Lentes
divergentes

capacitação

não

6- Refração, reflexão total

Utilizado em sala de aula

não

7-Espelhos planos

Utilizado em sala de aula

não

capacitação

não

Utilizado em sala de aula

não

Eletricidade

convergentes

8-Cargas Elétricas
Eletrostática

e

e

Indução

9-Força Magnética em Correntes
elétricas

Resultados obtidos
Como vemos o número de kits utilizados é muito pequeno, pois muitos deles abordam conteúdos que
já tinham sido ministrados antes da sua construção. Assim, somente no próximo ano 2011, que
poderemos verificar com maior confiabilidade, a freqüência com que os kits serão utilizados. Mas por
outro lado, foi oportuno registrar as opiniões dos professores e alunos, apenas para os kits utilizados para
capacitação e em sala de aula. As Tabela 10 e Tabela 11 mostram os resultados dos escores dos assuntos
opinados pelos professores.
Tabela 10 Resultados dos escores dos assuntos opinados pelos 03 professores que ministram a
disciplina Física da E. E. Arlindo de Andrade que participaram da capacitação.
Assunto
1- A apresentação dos kits pelos bolsistas do PIBID/FÍSICA, foi de
grande importância para meu entendimento sobre o experimento.
2- Após os bolsistas do PIBID/FÍSICA demonstrarem os kits
pudemos ver mais opções para explorar os conteúdos como já
vínhamos fazendo.
3- Os kits são construídos de maneira simples, se eu quisesse
produzir um kit desses, não teria dificuldade.

Média
4,5

Desvio Padrão

4,0

-

2

-
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Tabela 11 – Resultados dos escores dos assuntos opinados pelos 03 professores de Física que ministram
a disciplina Física da E.E Arlindo de Andrade que utilizaram os kits em sala de aula.
Assunto opinado
1- Os materiais disponibilizados pelo PIBID são suficientes para complementar às aulas
dos professores que os utilizam.
2- O material produzido é de fácil manuseio para a realização do experimento em sala
3- Quem utilizou o kit conseguiria confeccionar o seu próprio sem algum tipo de
4- Os experimentos atraem a atenção dos alunos

Média
4,0
4,7
2,3
4,7

Analisando os resultados das Tabela 10 e Tabela 11, concluímos que os professores concordam que a
capacitação realizada pelos bolsistas foi importante para que utilizassem os kits com maior
aproveitamento para o ensino, e que quando utilizaram em sala de aula os alunos mostraram mais
interesse nas aulas,. Apesar dos kits serem práticos para seu uso em sala de aula, teriam dificuldade de
reproduzi-los. A Tabela 12 mostra os resultados dos escores dos assuntos opinados pelos alunos da E. E.
Arlindo de Andrade, que presenciaram a demonstração dos experimentos em sala de aula.
Tabela 12 Resultados dos escores dos assuntos opinados pelos 50 alunos do ensino médio que
presenciaram a demonstração dos experimentos em sala de aula
Assunto
1- Eu preferiria que nós alunos, pudéssemos participar da realização dos experimentos para
compreender melhor o fenômeno envolvido.
2- Os experimentos prenderam nossa atenção por ser algo diferente do que estamos
acostumados.
3- Gostaria de tentar fazer um kit desses em casa, pois parecem fáceis de construí-los.
4- Quando o professor fez o experimento na sala, a aula ficou mais interessante.

Média
4,3
4,1
3,9
4,4

Analisando os resultados da Tabela 12, concluímos que os alunos que presenciaram a demonstração
dos kits, concordam que a aula ficou mais interessante e ficaram mais concentrados. Mas gostariam de
participar de experimentos que pudessem interagir diretamente com eles. Essa opinião revela que
gostariam de aulas de laboratórios.
Para o ano 2011, pretendemos realizar uma avaliação sistemática do grau de eficiência dos kits como
instrumentos de ensino da Física, através de mini-cursos e trabalhos de conclusão de curso pelos
acadêmicos de Licenciatura em Física.
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Matemática

104

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

Experiências iniciais na docência em Matemática
Matemática/Aquidauana
Ferreira, Lucas Martins*
Oliveira, Fladmir Igor Moraes de*
Silva, José Luiz Afonso da*
Silva, Peterson Santos da*
Melo, Marisol Vieira**

Resumo
Neste trabalho será apresentado as primeiras experiências de docência de acadêmicos do primeiro
ano do curso de Matemática/CPAq que participam do Programa Institucional de Bolsas para Iniciação a
Docência — PIBID da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A regência foi realizada no segundo
semestre de 2010 na escola pública conveniada ao programa em um 1º ano do Ensino Médio regular do
período noturno, cujos conteúdos desenvolvidos foram: Potenciação e Radiciação, Função Exponencial,
desenvolvidas em duas horas aula. Serão aqui descritas as primeiras impressões dos acadêmicos nesta
experiência inicial da docência em matemática.

Introdução
O Programa Institucional de Bolsas para Iniciação a Docência — PIBID da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana desenvolvido junto ao curso de Matemática, em convênio
com a Escola Estadual Professora Marly Russo Rodrigues é constituído por dez acadêmicos do curso, três
professores orientadores e um professor supervisor da referida escola. Este programa teve início com
este grupo no 1º semestre de 2010, cuja proposta é levar os dez acadêmicos de Matemática para
experiências iniciais da docência nessa escola. Dentre as atividades desenvolvidas no PIBID em
Aquidauana, junto à escola, estão: aulas de reforço, oficinas de matemática e regências de aula de
matemática. As aulas foram ministradas nesta escola, no 1º ano do Ensino Médio regular, período
noturno. Neste relato será destacada uma dessas atividades, no caso específico de duas aulas de regência
ministrada, respectivamente, por duas duplas, com a participação de acadêmicos do 1º ano do curso de
Matemática. Os acadêmicos do PIBID — denominados PIBIDianos, dentro da proposta de regência,
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ficaram responsáveis por desenvolver um plano de aula de um conteúdo específico, no caso: Potenciação
e Radiciação, Função Exponencial, previstos pela grade curricular daquele ano, respectivos ao 3º bimestre
letivo de 2010. O planejamento foi elaborado pelos acadêmicos com a orientação dos professores do
PIBID. As aulas foram ministradas ocorreram nos dias 16/09/2010 e 21/10/2010. Sendo 2 horas aulas cada
dia.

Atividades Desenvolvidas
Dentre as atividades desenvolvidas pelos PIBIDianos, optou-se pela regência de uma aula de
matemática na escola conveniada do programa. No caso, foram ministradas duas horas/aula consecutivas
no 1º ano do Ensino Médio regular noturno. Para tanto, foi necessária a identificação de tópicos da grade
curricular do 3º bimestre, bem como a distribuição dos conteúdos a serem planejados pelos acadêmicos,
o que ocorreu ainda no final do 1º semestre de 2010.
A regência foi executada em duplas, sendo estas compostas por acadêmicos do 1º ano do curso
de Matemática e também tiveram o apoio do professor da classe. Cada dupla planejou e desenvolveu
essas aulas que serão aqui relatadas, descrito a partir das percepções dos próprios “iniciantes da
docência”. E, portanto, na tentativa dos acadêmicos em retratar as primeiras impressões e dilemas da
docência (GAMA; GURGEL, s.d.) foi necessário expressar, daqui a diante, o relato a partir da primeira
pessoa do plural, já que a experiência fora descrita, refletida e analisada em duplas.
Primeira aula: Explicando a potenciação
Para o planejamento das aulas recorremos a alguns livros didáticos e buscamos auxílio com os
orientadores do programa em relação aos aspectos metodológicos de cada aula, buscando desenvolver
uma aula menos tradicional e mais participativa. Como nunca havíamos ministrado uma aula, até então,
considerávamos mais fácil se desenvolvida de maneira expositiva.
Após o início da primeira aula, estávamos bastante preocupados com a primeira dupla. Contudo,
da forma que foi trabalhado, conforme sugestão dos professores orientadores, conseguimos fazer com
que eles se interessassem pelo conteúdo proposto e participassem das atividades. Embora estivéssemos
ansiosos, o nosso nervosismo e timidez foi desaparecendo à medida que os alunos respondiam aos nossos
questionamentos. Não percebemos que estávamos cada vez mais confiantes e logo passávamos mais
segurança para a turma. A partir de então, percebemos que quanto mais tornávamos a aula participativa,
mais desafiadora ela também se configurava. Com a participação, sempre correspondendo às perguntas
propostas pela dupla na aula, gerando assim, um ambiente de confiabilidade e segurança entre os
PIBIDianos e os alunos da classe.
Planejamos detalhadamente nosso roteiro sobre Potenciação e Radiciação de uma forma que
pudéssemos contar com a participação dos alunos. Montamos um plano de aula, mas não entregamos
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inicialmente, porque queríamos despertar nos alunos interesse e que compreendessem as definições,
caso contrário, os alunos poderiam não compreender e então, decorar.
Iniciando o conteúdo de potenciação, escrevemos alguns exemplos de potência, como: 2² = 4 =
2x2. Assim colocamos no quadro 25 e perguntamos o resultado, os alunos responderam 32. Em seguida
perguntamos se poderíamos escrever o 32 de outra maneira, os alunos responderam 2x16. A partir dessa
resposta perguntamos se poderíamos escrever 16, de outra maneira, fazendo assim sucessivamente até
obter a seguinte resposta 2x(2x2x2x2). Com isso afirmamos que 2x2 = 4, ou seja, 4 também é 2². Desse
modo, associando as parcelas:
25 = 32
25 = 2x16
25 = 2x(2x2x2x2)
25 = 2x[(2x2)x(2x2)]
25 = 2 x[(4) x (4)]
25 = 2 x[(2²) x (2²)] = 21+2+2 = 25
Logo, reescrevemos assim: 2²x2²x2=25 e fizemos os alunos compreenderem que a multiplicação
com bases iguais, segue a lógica: “conserva-se a base e soma-se os expoentes”. E depois definimos como
sendo uma propriedade. Dessa forma notamos que realmente os alunos compreenderam as definições.
Mesmo havendo participação dos alunos, para nossa surpresa houve questionamento quando
definida a propriedade de expoente negativo, com o seguinte exemplo: 2-1 = (½)1. Definimos que expoente
negativo inverte-se a base para que o expoente fique positivo. Os alunos perguntaram o porquê ½ é o
inverso de 2? Neste momento, cessamos por um instante e refletimos, respondendo que, o número 2 =
2

/1, ou seja, o seu inverso é ½, e ainda complementamos com a ideia de que o número multiplicado pelo

seu inverso a resposta é 1. Esse questionamento dos alunos nos provocou e ao mesmo tempo, nos
propiciou repensar em nossas atitudes enquanto acadêmicos, pois não perguntarmos o porquê dos
conceitos, definições e propriedades, apenas decorá-los, podendo esquecê-los em muitos casos.
Essa experiência inicial, a partir da proposta de uma aula mais participativa, levou-nos a entender
o quanto o planejamento é importante, o domínio do conteúdo, já que em uma aula mais aberta,
imprevisibilidades acontecem e podem, num instante, desconsertar o professor. No caso, esses primeiros
impactos com a realidade escolar são inerentes do processo de formação inicial, mas que, sobretudo, vem
contribuir na docência (FIORENTINI; CASTRO, 2003)

Segunda aula: Entendendo a Função exponencial
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A segunda dupla ocorreu no dia 21 de outubro de 2010, no período noturno na mesma turma do
1º ano do Ensino Médio. O conteúdo trabalhado foi Função Exponencial. Com a ideia de trabalhar com a
função e sua representação gráfica, planejamos uma metodologia diferenciada, com a finalidade de
facilitar a compreensão dos alunos. Para tanto, recorremos ao auxílio de folhas sulfite, no formato de um
retângulo. Distribuímos as folhas para cada aluno, pedindo para que dobrassem ao meio e para informar
quantos retângulos poderiam ser formados, e assim até o momento que não era possível mais ser
dobrado e montamos na Tabela 13.
Tabela 13
nº de dobras

nº de retângulos

0

1

20=1

1

2

2¹=2

2

4

2²=2x2=4

3

8

2³=2x2x2=8

E assim por diante. Em seguida questionamos se era possível saber a quantidade de retângulos
possíveis de serem construídos, considerando o máximo de possibilidades (intrinsecamente ligada à
noção de limite) ao dobrar a folha. Como o conteúdo de potenciação já havia sido estudado e revisado
anteriormente pela primeira dupla, passamos a seguinte equação exponencial ax = b.
Com a primeira parte da aula concluída, chegamos ao momento de representarmos o gráfico
respectivo aos dados da tabela acima, cuja função exponencial f(x)=2x, destacando se a mesma é
crescente ou decrescente, da mesma forma com a função f(x)=(½)x, comparando-as em relação a sua
imagem (crescente ou decrescente).
Para visualizar o aproveitamento da aula passamos algumas atividades de função exponencial
para os alunos e assim conseguimos perceber que foi uma aula muito proveitosa, pois mesmo alguns
alunos com dúvidas, a maioria conseguiu resolver com facilidade e corretamente os exercícios propostos.

Resultados Obtidos
A experiência inicial da docência neste semestre, por meio do PIBID, contribuiu
significativamente para a nossa formação de futuro professor de matemática. Entre alguns aspectos,
destacamos que reunirmos em duplas e ministrarmos as aulas destes conteúdos (potenciação, radiciação
e função exponencial) por meio de um método alternativo de ensino foi favorável ao desenvolvimento do
plano de aula, inclusive com o auxílio de nossos orientadores do programa. Além disso, o que também
nos ajudou a ministrar as aulas foi que anteriormente aos dias dessa regência, estávamos trabalhando
esses conteúdos na graduação, na disciplina de Fundamentos de Matemática II.
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Da maneira que foi trabalhado, os alunos sempre estavam interagindo e participando e, também,
entenderam os conteúdos trabalhados. Em outro ponto de vista também percebemos que a participação
na aula (questionamentos dos alunos) é de suma importância para nossa formação na graduação, para
que através de questionamentos possamos compreender o processo de construção de um conceito até
chegar às definições. Seguindo o conselho de nossos orientadores resultou que antes mesmo de
formalizarmos as definições dos conteúdos citados eles já tinham compreendido.
Essa primeira experiência de docência foi bem significativa, pois, desenvolvemos uma aula
ensinando e aprendendo junto com os alunos, coisas que serão fundamentais para nossa formação.
Percebemos também que em nosso período de formação inicial, os conteúdos trabalhados
simultaneamente na graduação nos auxiliarão favoravelmente para irmos para sala de aula, uma vez que
reforça alguns pontos mais específicos do conteúdo. Contudo, essa formação se dá, na relação e
articulação das experiências adquiridas em sala de aulas, tanto como acadêmicos, quanto, futuros
professores de matemática.
Acreditamos também que nos próximos anos teremos essa experiência docente a mais a nosso
favor, ou seja, como que estivéssemos “um passo a frente” no processo curricular formativo da
universidade, pois somente no próximo ano letivo estão previstas as primeiras experiências de estágio
docente no curso de Matemática.
Essa regência mostrou-nos que conseguimos ir além do esperado, foi muito proveitosa, e, o
trabalho em dupla trouxe maior segurança e facilidade, considerando ser a primeira vez na condição de
professores. Percebemos também a grande riqueza e contentamento por participar do programa PIBID
além de poder ajudar os alunos que necessitam e ao mesmo tempo diminuindo nossas dificuldades.
Notamos também que os alunos entenderam os conteúdos, ficando bem explícito na hora da resolução
de exercícios no qual os alunos superaram nossas expectativas.
A elaboração deste artigo também revelou-nos alguns aspectos formativos, tanto como
acadêmicos, quanto, futuros professores. No princípio, as dificuldades na organização de ideias foram
inevitáveis, mas, foi um exercício necessário para a reflexão da prática realizada em uma aula específica.
Nesse sentido, por exemplo, um conteúdo trabalhado nas aulas da graduação fez-nos perceber que os
questionamentos sobre o porquê das definições e propriedades devem ser feitos, provocando novas
reflexões sobre determinado conteúdo, ou seja, não “passar batido”, pois nesse caso, poderá conduzirnos a novas práticas educativas em sala de aula como futuros professores de matemática.
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Resumo
Neste trabalho apresentamos, de modo geral, as ações que estamos desenvolvendo enquanto
professores em formação e bolsistas do subprojeto Matemática/Campus de Aquidauana, do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O
grupo de trabalho envolvido neste subprojeto é composto por dez acadêmicos do curso de MatemáticaLicenciatura, um professor da Escola Estadual Profa. Marly Russo Rodrigues, na qual as ações estão sendo
desenvolvidas, e três professores da UFMS. Das ações desenvolvidas desde o início do trabalho,
enfocamos mais as aulas de reforço, pelas quais buscamos amenizar as dificuldades de matemática
encontradas pelos alunos em salas de aula em relação aos conteúdos trabalhados. De modo geral,
podemos concluir que, apesar de algumas dificuldades, os resultados das ações do subprojeto estão
sendo satisfatórios para todos os envolvidos: acadêmicos bolsistas, alunos da escola e para a própria
escola.

Introdução
O PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – é um programa que oferece bolsas
a alunos de cursos de licenciatura, com o objetivo de incentivar os alunos, quando egressos destes cursos,
a atuarem no magistério da Educação Básica. Além disso, este programa tem a intenção de melhorar o
ensino nas escolas públicas nas quais o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja
abaixo da média nacional, de 4,4, bem como antecipar e fortalecer o vínculo entre os futuros professores
e as salas de aula da rede pública.
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integrante do PIBID. E-mail: jader@cpaq.ufms.br.
111

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

A inserção do acadêmico no ambiente escolar é fundamental para seu desenvolvimento profissional,
uma vez que o licenciando aprende a ser professor não apenas no curso de licenciatura, mas também na
escola “que pulsa, que acontece cotidianamente e que, de certa forma, fica longe dos discursos e análises
tecidos sobre ela” (COSTA E OLIVEIRA, 2007, p. 81). É no contato com diferentes elementos da prática
pedagógica e na própria vivência na escola, seu futuro campo de trabalho, que a identidade profissional
do licenciando vai sendo construída.
O Campus de Aquidauana conta com dois subprojetos em que estão sendo desenvolvidos: um de
Matemática e outro de Biologia. Em relação ao subprojeto de Matemática, o grupo responsável por seu
desenvolvimento é composto por dez acadêmicos do curso de Matemática – Licenciatura, um professor
do Ensino Médio da escola na qual o projeto está sendo executado e três professores do Departamento
de Matemática do Campus de Aquidauana.
O subprojeto está sendo desenvolvido na Escola Estadual Professora Marly Russo Rodrigues, situada
na periferia do município de Aquidauana. Essa escola acolhe alunos muito carentes, que na maioria vivem
em sítios e fazendas. A maior parte dos alunos não tem intenção de prosseguir com os estudos após
terminar o Ensino Médio. Muitos alunos trabalham, são pais de família; outros são adultos de mais idade,
há muitas adolescentes grávidas e que possivelmente irão interromper os estudos para cuidar do bebê,
podendo não retomar mais aos estudos. Há alunos na escola que vão apenas por causa da merenda
escolar, então como podemos observar, existem várias situações que interferem no envolvimento dos
alunos com a escola.
A escola tem uma boa estrutura, com quadra coberta e um bom espaço para os alunos interagirem no
intervalo. As salas de aula têm um tamanho adequado. Além disso, a escola tem sala de tecnologia, tem
horta que, inclusive, alunos e professora de ciências, juntamente com os alunos do grupo PIBID de
Biologia, que também é desenvolvido na escola há pouco mais de um ano, cuidam para manter sempre
limpa, o que é um grande avanço por ser uma escola localizada em um bairro de periferia.

Atividades Desenvolvidas
As atividades do grupo de Matemática/Campus de Aquidauana iniciaram-se em abril deste ano. Após
visita à escola, foi elaborado um questionário que retratasse o perfil dos alunos da escola. Após a
elaboração, estes questionários foram aplicados a todos os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental
e a todos os alunos do Ensino Médio, num total de aproximadamente 200 questionários aplicados. Dentre
as questões que compunham o questionário, uma delas estava relacionada ao oferecimento de aulas de
reforço no período extraclasse, direcionadas aos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Como
alguns alunos mostraram-se interessados nessas atividades e como essa era uma das demandas da escola,
foram agendados horários para realização de aulas de reforço na parte da manhã e a tarde.
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A falta de interesse dos alunos em relação à Matemática, revelada pelo resultado da aplicação dos
questionários, tem feito com que a procura dos alunos nas aulas de reforço não seja muito grande. A
princípio a aulas de reforço eram no período da manhã e quase não havia procura. Então o cronograma
das aulas foi modificado e as aulas de reforço passaram a ser todos os dias no período vespertino, no
horário das 17:20 às 19:00 e duas vezes na semana no período matutino, no horário das 8:00 às 11:00.
Para a realização das aulas de reforço, os alunos bolsistas dividiram-se em duplas e cada uma ficou
responsável pelas aulas de um dia da semana e a escola encarregou-se de fazer uma escala, distribuindo
as turmas entre os dias da semana.
As aulas de reforço para os alunos do 7º ano estão sendo muito prazerosas. A procura está ótima, são
em torno de 15 a 20 alunos. Os alunos comparecem desde o início e sempre são participativos. Notamos
que os alunos têm dificuldade em divisão, multiplicação, jogo de sinal tanto na multiplicação como na
divisão, no geral eles não sabem muito bem a tabuada. Para esclarecer um pouco dessas dificuldades
estamos trabalhando com jogos matemáticos, no qual os alunos buscam se superar. Procuramos sempre
ser muito pacientes e repetimos os exercícios que eles não entenderam,
No começo os alunos tinham vergonha de falar que não entendiam, mas agora eles estão totalmente
a vontade. As aulas são bem tranquilas, os alunos não dão trabalho algum e o rendimento está ótimo.
Além das dificuldades encontradas no conteúdo matemático, tem alunos que se esforçam ao máximo
para estarem no reforço, às vezes, reclamam que estão com fome e mesmo assim ficam até as 19:00 h,
tem uma aluna com deficiência e faz de tudo para estar presente nas aulas, ela é a mais velha da turma,
pois tem 30 anos, sempre que está presente ela leva duas crianças que não tem com quem deixar em casa
e tem alunos que não tem dificuldade no conteúdo e mesmo assim comparecem, pois falam que gostam
das nossas aulas. Os alunos se dividem em grupos, nos quais eles tem mais afinidades. As aulas de reforço
para os alunos do 9º ano também tem sido de grande importância para nós, além de contribuir para nossa
formação, é prazeroso poder contribuir com a escola e o aprendizado dos alunos. Os alunos nos procuram
com dificuldades, principalmente na tabuada, multiplicação, equações envolvendo operações básicas,
fatoração, equações do 1º e 2º graus.
Em relação aos outros anos, apesar da procura não ser tão grande, podemos dizer que os alunos que
procuram conseguem sanar suas dúvidas. As aulas tem sido de grande importância para a escola e para
os alunos, pois formos informados pela escola que as notas dos alunos melhoraram e o rendimento
escolar também.
Apesar do foco das ações do subprojeto do PIBID ser o Ensino Médio, os alunos desse nível de ensino
não procuram muito o reforço, pois suas aulas são no período noturno e muitos trabalham de manhã e a
tarde, então por falta de tempo e cansaço eles não comparecem no reforço, mesmo nesse horário das
17:20 às 19:00. Então, cada dupla de bolsistas ficou responsável por ministrar algumas aulas nas turmas
do Ensino Médio, no horário regular da disciplina de Matemática. Dar aulas no Ensino Médio é bem
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diferente do que dar aulas para o Fundamental, porque os alunos do Médio estão todos interessados,
prestam atenção no que falamos e fazem perguntas se não entenderam, o que é uma satisfação para nós
acadêmicos.
Diante das dificuldades que enfrentamos nas aulas de reforço em sanar algumas dúvidas dos alunos e
diante do que nos é relatado por professores da escola, estamos preparando algumas disciplinas de
conteúdos “básicos” de matemática, como frações, tabuada, equações, entre outros, que serão realizadas
ainda neste ano no horário das aulas de reforço. Nosso desafio, com estas oficinas, é desmistificar a
Matemática, mostrando-a de uma maneira mais simples e prazerosa de ser compreendida.

Resultados Obtidos
Considerando as ações que estão sendo realizadas pelo nosso projeto, podemos dizer que estamos
conseguindo alcançar suas metas, que é ajudar os alunos a terem um melhor desempenho em sala de
aula, melhorar o rendimento da escola e proporcionar experiências e inserção no magistério da educação
básica para nós, professores em formação.
As aulas de reforço têm contribuído muito para nossa formação, pois estamos cada vez mais
adaptados com os conteúdos matemáticos, as dificuldades que os alunos têm e quando formados
poderemos utilizar o que aprendemos neste projeto para amenizar as dúvidas mais frequentes e até
mesmo evitá-las quando formos ensinar. Além disso, o reforço tem ajudado muito a escola, porque o
rendimento escolar dos alunos melhorou.
Tudo isso é muito gratificante para nós enquanto acadêmicos, pois enriquece muito o nosso
aprendizado e nos oferece novas oportunidades de refletir e discutir sobre a prática docente além da
oferecida no estágio obrigatório, contribuindo para nossa formação como profissionais reflexivos
(SCHÖN, 1997). Também tem sido uma experiência inovadora em nossa vida, uma vez que o esforço
exigido está sendo compensador, pois estamos aprendendo como devemos nos comportar perante uma
sala de aula repleta de alunos com dúvidas, porém ansiosos em aprender.
Todo nosso esforço é para que possamos atrair mais os alunos para as atividades que estamos e que
vamos ainda desenvolver, principalmente aqueles que têm muitas dificuldades, de modo que os alunos
possam, além de aprender Matemática, ver que ela não é tão difícil e que é muito importante e útil para
o nosso dia-a-dia.
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Modelagem Matemática em ações do PIBID
Matemática/ Aquidauana
Silva, Jéssyca Mota da*
Silva, Ismara Belmonte da*
Silva, Denise Knorst da**

Resumo
O PIBID/Matemática/CPAQ11 desenvolve na Escola Estadual Marly Russo atividades que possam
contribuir com a iniciação a docência e com a melhoria do ensino da matemática nessa escola. Entre as
atividades já desenvolvidas estão preparação e aplicação de questionário de diagnóstico da realidade
escolar, realização de aulas de reforço, planejamento de aulas e oficinas, desenvolvimento de aulas.
Articulando alguns resultados obtidos nos questionários e a necessidade de planejar aulas para execução,
uma das estratégias escolhidas pelos pibidianos 12 foi a modelagem matemática. Nesse trabalho a
experiência com essa estratégia será relatada com o intuito de contribuir com o uso de estratégias
diferenciadas no ensinar e aprender mobilizado pelo PIBID e evidenciar a oportunidade dos pibidianos de
conhecer, planejar e vivenciar ações relacionadas a estratégias atuais de ensino recomendadas pela
Educação Matemática.

Introdução
O objetivo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é permitir que a escola
se transforme em um espaço de formação para os futuros docentes, provendo desta forma um incentivo
para que os estudantes de cursos de Licenciatura terminem sua formação em nível superior e ingressem
na carreira docente.
O PIBID/Matemática/CPAQ teve início em abril deste ano, sendo o grupo formado por professores
coordenadores lotados no Departamento de Matemática (DMT) da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, professor supervisor da escola, e dez acadêmicos Curso. O espaço de atuação

*

Acadêmicas do Curso de Matemática — Licenciatura, Campus de Aquidauana/UFMS, integrantes do
PIBID
(Capes).
Endereços
eletrônicos,
respectivamente:
jessykmotta@hotmail.com,
ismarabelmonte@hotmail.com.

** Professora assistente do Curso de Matemática — Licenciatura, Campus de Aquidauana/UFMS,
integrante do PIBID Endereço eletrônico: deniseknorst@cpaq.ufms.br.
11
O PIBID do Curso de Matemática da UFMS de Aquidauana será designado, neste texto, por
PIBID/Matemática/CPAQ.
12

Os acadêmicos envolvidos no PIBID serão denominados neste texto como pibidianos.
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escolhido para o desenvolvimento de ações de melhoria do ensino da matemática é a Escola Estadual
Marly Russo Rodrigues, esta com um baixo índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
As principais ações previstas pelo PIBID da Matemática de Aquidauana envolvem: formação de um
grupo de trabalho; levantamento das condições de funcionamento da escola selecionada e das condições
relacionadas especificamente ao processo de ensino-aprendizagem de Matemática; preparação de
materiais instrucionais, jogos didáticos e atividades lúdicas que possam ser desenvolvidos e utilizados em
salas de aula; elaboração de sequências didáticas que poderão ser desenvolvidas em sala de aula ou no
laboratório de informática da escola; oferta de oficinas abordando temáticas e metodologias
diferenciadas aos alunos da escola, fora do horário escolar; oferta de atividades de extensão à
comunidade escolar.
As experiências anteriores com a Modelagem Matemática, vividas pelas pibidianas no Curso, duas das
autoras do artigo, influenciaram na decisão de elaborar um planejamento de aulas com essa estratégia
de ensino. Na sequência a experiência com a Modelagem Matemática no PIBID será relatada.

Referencial Teórico
A Modelagem Matemática é considerada uma abordagem pedagógica capaz de propiciar um ensino
com maior motivação, facilitação da aprendizagem, preparação para utilizar a matemática em diferentes
áreas, desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e compreensão do papel sociocultural da
matemática (BARBOSA, 2004).
Segundo Silva (2006), a Modelagem Matemática é definida na literatura de diferentes formas, que vão
desde uma concepção mais genérica de aplicação de matemática em outras áreas do conhecimento, até
o entendimento de abordagem pedagógica capaz de associar efetivamente a matemática a outras
realidades mediante um processo de investigação.
Para Barbosa (2003), Modelagem é um ambiente de aprendizagem em que os alunos são convidados
a atuarem sobre situações aplicadas, mediante problematização (criar perguntas) e investigação (busca,
seleção, organização, manipulação de informações e reflexões sobre elas).
Biembengut e Hein (2000) enfatizam a construção do modelo a partir de um conjunto de
procedimentos agrupados em três etapas: interação (reconhecimento da situação-problema e
familiarização com o assunto a ser modelado), matematização (formulação do problema através de uma
linguagem matemática e resolução do problema) e o modelo matemático em si (validação através de
dados disponíveis e interpretação da solução seguida de discussões sobre os resultados obtidos).
Bassanezi (2002) apresenta um grande número de situações-problema centradas na formulação do
modelo matemático e na busca da melhor técnica matemática e do método numérico mais adequado
para a obtenção dos resultados
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Silva propõe que a Modelagem Matemática seja entendida como uma situação didática:
[...] caracterizada pelo conjunto de relações estabelecidas entre os alunos e
o professor a partir de uma situação real, sua problematização e investigação,
na qual o objeto de conhecimento é a própria modelagem, as aplicações e/ou
os conceitos da matemática. (2007, p. 9)
No sentido do contato com a modelagem na Formação de Professores Barbosa (2004) aponta dois
domínios para a formação dos professores em relação à modelagem: a experiência como aluno e a
experiência como professor. Na mesma direção, Silva (2007) aponta duas ações que precisam fazer parte
das experiências de formação: ações de vivência da modelagem e ações didático-pedagógicas da
modelagem. Essa ideia também é defendida por Almeida (2006) que afirma que os professores precisam
ter a oportunidade de “aprender” sobre modelagem, “aprender” por meio da modelagem e “ensinar”
usando modelagem.
A prática da Modelagem nos diferentes contextos educacionais pode partir das formas de
implementação já conhecidas, sendo a experiência com tais possibilidades um meio de conduzir os
sujeitos envolvidos, docentes e educandos, a um processo de familiaridade com a proposta. Com esse
intuito, ações do PIBID integraram a proposta que na sequência será relatada.

Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos
A partir da intenção de envolver modelagem matemática nas ações do PIBID, o primeiro passo foi
aprofundar os conhecimentos relacionados ao tema a partir de revisão bibliográfica, direcionada a
reconhecer: O que é modelagem? Como aplicar a modelagem matemática no ensino de Matemática?
Porque aplicar modelagem?...
As leituras permitiram reconhecer a importância do fazer Modelagem para defini-la pela prática, ou
seja, o saber e o saber fazer modelagem estão fortemente articulados. O desafio de planejar uma situação
didática de Modelagem levou as pibidianas à busca e à definição de um tema a ser modelado.
Considerando a ação de diagnóstico da realidade escolar, primeira ação desenvolvida pelo PIBID
mediante aplicação de questionário socioeconômico aos alunos da Escola Estadual Marly Russo, foi
definido que o tema seria relacionado aos dados obtidos.
A análise dos questionários apontou alguns fatores possíveis de considerar no planejamento da
situação didática de modelagem: composição familiar de quatro ou mais pessoas; renda familiar de no
máximo um salário mínimo e meio; benefícios sociais (bolsa família, vale renda,...); localização afastada
do centro da cidade; altos índices de reprovações; entre outros. Esses fatores influenciaram na definição
do tema: administração e organização do orçamento familiar.
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Definido o tema, surgem perguntas dos pibidianos e iniciantes no fazer Modelagem: Qual o passo
seguinte? O que fazer com os dados do questionário? O que efetivamente utilizar? Como propor um
problema de Modelagem que implique na utilização dessas informações? Qual o conteúdo deverá/poderá
ser explorado?...Num trabalho de discussão e estudo em grupo foi definido o seguinte problema: Como
organizar um orçamento de uma família com 6 pessoas a partir da renda de um salário mínimo e de um
benefício social?
O planejamento da atividade foi elaborado considerando as etapas:
PRIMEIRA ETAPA
Organização dos alunos em grupo para interação com o problema – nesta etapa espera-se que os
alunos comentem o problema no contexto socioeconômico e levantem novas questões e hipóteses: O
que será incluído no orçamento? A renda será suficiente? Quais as alternativas para a falta ou sobra de
dinheiro?...
SEGUNDA ETAPA
O professor (pibidianos) assumirá uma postura de orientador e mediador, instigando – grupo por
grupo - com questões que possam auxiliar na interpretação e resolução. Os alunos continuam
investigando, podendo ser definidos os itens que constituem o orçamento familiar e a renda total (salário
mínimo somado com o benefício escolhido).
TERCEIRA ETAPA
Nesta etapa os alunos, a partir das suas realidades familiares, definirão os gastos com despesas como
água, energia, telefone [fixo, móvel (pré e pós pago)], alimentação, vestuário, saúde, lazer. Mediante a
realização de cálculos a renda será confrontada com as despesas e haverá a necessidade de buscar
alternativas para a “falta” ou “sobra” de dinheiro. É fundamental que o professor (pibidiano) aponte
alternativas como a poupança, financiamentos, compras à prazo, entre outros, será fundamental para
que conteúdos de matemática financeira possam ser abordados (regra de três, porcentagem, juros,...).
QUARTA ETAPA
Socialização da investigação por cada grupo e exploração da atividade pelo professor (pibidiano).
Nesta etapa será oportunizado o desenvolvimento da habilidade de comunicação oral pelos alunos.
Também é o momento do professor explorar os cálculos de matemática financeira realizados e formalizar
esses conteúdos, encaminhando novas questões.
QUINTA ETAPA
Avaliação da atividade. Ao retomar as etapas há que se evidenciar questões relacionadas a aplicação
da matemática em situações reais e o papel sócio-crítico desta, ou seja, que a matemática tem um
importante papel a desempenhar para potencializar ações de um consumidor mais consciente.
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Convém destacar que, além das etapas, o planejamento também incluiu simulações de resolução pelas
pibidianas, a fim de permitir maior segurança na posterior aplicação da atividade. A atividade está em
andamento, ou seja, o planejamento ainda não foi executado, estando previsto para aplicação em turmas
do ensino médio ainda neste semestre. No entanto, o processo de análise do questionário e o
planejamento da atividade de modelagem por si só merecem socialização e poderão contribuir para a
prática com essa estratégia de ensino.
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Resumo
Este trabalho consistiu na realização de oficinas com alunos do ensino médio sobre o tema
funções. O objetivo foi levá-los a elaborarem conhecimentos sobre funções por meio das
situações propostas considerando como referencial teórico a teoria das situações didáticas. O
trabalho foi realizado com o auxílio do software graphmatica tendo sido realizadas 3 sessões de
50 minutos cada uma. Os resultados mostram que os alunos puderam construir conhecimento
atribuindo significado aos conceitos vistos.

Introdução e Referencial Teórico
A escolha do tema funções para trabalhar com os alunos do ensino médio buscou atender algumas
questões consideradas importantes por todos os participantes do PIBID/Matemática: o fato de se tratar
de um tema central no ensino de matemática nesse nível da escolaridade, a dificuldade que os alunos
apresentam em analisar gráficos e trabalhar com funções de um modo geral e o uso da tecnologia
auxiliando o processo de ensino e aprendizagem da matemática. O conteúdo de funções é um dos
principais conceitos matemáticos vistos no ensino médio. Além disso, tem muitas aplicações em diversas
outras disciplinas como a Física e a química. Entretanto, os alunos apresentam dificuldades em sua
aprendizagem, como mostram diversas pesquisas. Acreditamos que uma das razões destas dificuldades
está ligada ao modo como os alunos são apresentados aos conceitos. Para nós o aluno deve ter papel
ativo na construção do seu conhecimento (PIAGET, 1971)
Em nossas investigações sobre a aprendizagem matemática nos apoiamos sempre na teoria das
situações didáticas (BROUSSEAU, 1986) que considera o aluno como agente ativo, portanto fundamental
no processo de construção de sua aprendizagem.
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Uma vez definidos os objetivos e o referencial teórico do trabalho a ser realizado, passamos ao
planejamento da oficina. Decidimos por organizá-la em 3 módulos, cada um deles correspondendo a,
aproximadamente, uma hora aula, tendo como temas: Noção Básica de Função, Função Polinomial do
Primeiro Grau e Função Polinomial do Segundo Grau. O Módulo I constitui-se em uma apresentação da
noção do conceito de função, tornando-se indispensável para o desenvolvimento dos demais módulos.
Entretanto, os módulos II e III podem ser aplicados ou não de acordo com a necessidade do professor.
Para a elaboração de atividades que permitam que os alunos elaborem conjecturas utilizamos o
graphequation. Salientamos que para nós o uso de um software deve buscar, sempre, provocar uma
aprendizagem significativa que permita que o aluno interaja com o conhecimento atribuindo-lhe
significado e construindo seu conhecimento (BITTAR, 2010).
No texto a seguir apresentamos as atividades realizadas, discutimos as estratégias de resolução e
trazemos algumas observamos que consideramos importante para a aplicação das atividades visando
sempre uma aprendizagem autônoma por parte dos alunos.

Atividades Desenvolvidas
Módulo I − Noção Básica de Função
Iniciamos o estudo com ideias intuitivas ligadas à noção de função a partir da análise de um gráfico
que oferece uma contextualização interessante, para suscitar a discussão com os alunos e, assim, começar
a levantar alguns aspectos importantes do conceito de função. Para melhor visualização e discussão com
os alunos, usamos como recursos o PowerPoint e o DataShow. O exemplo foi projetado e questões feitas
aos alunos levando-os a ler e interpretar o gráfico, ou seja, a retirar do gráfico respostas às questões
postas.
Exemplo 1: (Modificado- ENEM 2003) O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto
final de uma linha varia, durante o dia, conforme as condições de trânsito, demorando mais nos horários
de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu, na Figura 31, o tempo médio de duração
da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial.
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Figura 31 Tempo do percurso de um ônibus no período matutino
Exemplos de questões discutidas:
a) O maior tempo gasto para que um ônibus desta linha complete seu percurso ocorre quando o
ônibus sai do ponto inicial em quais horários?
b) Os ônibus que saírem às 9h10min, 9h20min, 9h30min e 9h40min chegarão juntos no fim da
linha? Justifique.
c)

O ônibus que sair às 8h10min chegará no ponto final 30 minutos antes do ônibus que sair às
8h40min? Justifique.

d) O ônibus que sair 9h10min chegará antes do ônibus que sair às 8h50min? Justifique.
e) Um passageiro que necessita chegar até às 10h30min ao ponto final dessa linha, deve tomar o
ônibus no ponto inicial, no máximo, a que horas?
Estas questões permitem que os alunos aprendam a ler o gráfico em um exemplo relacionado a seu
quotidiano. Pode-se discutir o fato de que o ônibus pode gastar mais do que o dobro do tempo para fazer
um mesmo percurso dependendo da hora, o que é uma situação comum. Com esta discussão exploramos
intuitivamente o conceito de função, o que será feito também com o próximo exemplo.
Explorando intuitivamente a noção de função por meio de um exemplo
Para que esta atividade seja dinâmica e significativa deve-se construir com os alunos uma situação
presente em suas vidas, que permita analisar a relação de dependência e outras características de
funções, como o exemplo a seguir.
Exemplo 2: Neste exemplo, pode-se perguntar aos alunos quanto se gasta em média num cyber a cada
hora utilizada. Supondo que em uma sala os alunos digam que gastam R$ 1,50 por hora, dependendo do
cyber, pode-se então questionar quanto gastariam em 2, 3 ou 4 horas e construir uma tabela com os
dados obtidos (Tabela 14).
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Tabela 14 Cyber
Quantidade de horas

Custo

1 hora

R$ 1,50

2 horas

R$ 3,00

3 horas

R$ 4,50

4 horas

R$ 6,00

Nesse momento foram feitas algumas perguntas para estimular as ideias intuitivas ligadas à noção de
função. Exemplos de perguntas: Se eu ficar duas horas no cyber, quanto gasto? E se ficar 4 horas? É
verdade que se eu ficar muito tempo, vou gastar mais? Se eu paguei três reais significa que fiquei quantas
horas no cyber? Durante a discussão com os alunos, observações como “o preço a pagar é dado em função
da quantidade de horas que iremos utilizar, ou seja, o preço a pagar depende da quantidade de horas”
devem ser feitas para que os alunos se familiarizem e atribuam significado às palavras em destaque.
Esta discussão prepara os alunos para uma definição formal de função. É importante que a definição
apareça como uma escrita formal do que acaba de ser discutido.
Definição de função13
Função é uma lei que associa elementos de um “conjunto X” chamado domínio da função, a elementos
de um “conjunto Y”, chamado contradomínio da função, em que para cada elemento x Є X associa-se um
único y Є Y.
Figura 32.
Valor Gasto no Cyber "1"
R$ 8,00
R$ 7,00
R$ 6,00
R$ 5,00
R$ 4,00
R$ 3,00
R$ 2,00
R$ 1,00
R$ 0,00
1

13

2

3

4

5

Há outras formas de definir função e é importante que o professor as explore e mostre a coerência entre elas,

entretanto, como o tempo da oficina era curto optamos por trabalhar com apenas esta.
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Retomamos o exemplo do cyber à luz da definição para determinar o domínio, o contradomínio e a lei
de formação da função. Pode ser feito também, de modo informal, o gráfico da função obtida que é dada
por y=1,5x.
Valor Gasto no Cyber "2"
R$ 12,00
R$ 10,00
R$ 8,00
R$ 6,00
R$ 4,00
R$ 2,00
R$ 0,00
1

2

3

4

5

Figura 33
Após a retomada deste exemplo, deve ser feito outro exercício no qual o valor por hora no cyber seja
de R$2,00. Neste caso, o gráfico obtido é o seguinte:
Para a compreensão do conceito de função e de gráfico de função foram apresentados gráficos de
curvas que não representam funções para propiciar a discussão com os alunos, tais como x=y² e x²+y²=1.
Aqui temos duas curvas que não representam gráficos de funções. Ao imaginarmos uma reta
perpendicular ao eixo x, por qualquer ponto pertencente ao domínio, esta deverá cortar o gráfico em um,
e apenas um ponto do mesmo, pois do contrário a definição não será satisfeita. Recomenda-se cuidado e
tempo com esta explicação para não transformá-la em uma técnica sem significado para os alunos.
Familiarização com o Graphmatica
Neste momento o Graphmatica foi apresentado aos alunos indicando as principais ferramentas que
podem ser testadas pelos alunos por meio de funções conhecidas por eles e indicadas pelo professor, com
o intuito de familiarizar o aluno com o software. Não se trata de um trabalho exaustivo sobre o software,
não acreditamos que isso seja necessário.
Módulo II− Função polinomial do 1°grau
A partir do estudo feito no Módulo I, particularizamos, no conjunto de funções, o caso em que a lei de
formação é y = ax + b, ou seja, o caso em que se trata de função polinomial do primeiro grau.
Por meio de um exemplo que caracteriza uma função polinomial do primeiro grau os alunos devem
analisar aspectos como: domínio, contradomínio e a relação de dependência entre as variáveis. Depois
de solucionado o exercício os alunos devem utilizar o Graphmatica para marcar pontos e verificar o
desenho da curva que representa o gráfico da função.
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Exemplo: Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada que fica a 15 km de distância.
O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa (bandeirada) de R$ 4,00 mais R$ 1,60 por quilômetro
rodado. A partir desses dados, responda:
a) Quanto ele pagou ao taxista?
b) Se a casa da namorada ficasse a 25 km de distância, qual seria o preço da corrida?
c)

Encontre uma fórmula que expresse o preço da corrida de táxi em função da quilometragem
rodada.

Definição de função polinomial do primeiro grau
Seja a função f : R→R uma função polinomial de 1° grau na forma f(x) = ax + b com a e b sendo números
reais e a ≠ 0 (se a fosse igual a zero teríamos f(x) = b, o que representa uma função constante). A função
polinomial f(x) = ax + b, com b = 0 é denominada função linear.
Elaboração de conjecturas a partir de atividades realizadas no Graphmatica
Para que o aluno atribua significado, e de forma autônoma em relação ao comportamento do gráfico
da função polinomial do primeiro grau, são propostas duas atividades que têm como objetivo levar o
aluno a elaborar conjecturas. Assim, é importante deixar que o aluno explore os exercícios usando as
potencialidades do Graphmatica.
Atividade 1
Suponha a função y = ax + b para as atividades a seguir:
a) Atribua um valor para a e outro para b, ambos diferentes de zero e, em seguida, crie no
Graphmatica o gráfico da função assim definida.
b) Mantenha o valor escolhido para a e crie um novo gráfico na mesma tela atribuindo agora outro
valor para b.
c)

Repita o passo anterior quantas vezes quiser, escolhendo diferentes valores para b.

d) Descreva as regularidades que você observou no processo acima.
Observação: deseja-se aqui que os alunos digitem, por exemplo, a expressão y=2x+4, peçam o esboço
do gráfico e, em seguida troquem o 4 por outros valores verificando SOZINHOS o que ocorre com o gráfico
da nova função. É importante dizer aos alunos que eles podem usar quaisquer números: inteiros,
racionais, irracionais...
Atividade 2
a)

Atribua um valor para a e outro para b, ambos diferentes de zero e, em seguida, crie no
Graphmatica o gráfico da função assim definida.

b) Mantenha o valor escolhido para b e crie um novo gráfico na mesma tela atribuindo outro
valor para a.
c)

Repita o passo anterior quantas vezes quiser, escolhendo diferentes valores para a.
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d) Descreva as regularidades observadas no processo acima.
Observação: deseja-se aqui que os alunos digitem, por exemplo, a expressão y=2x+4, peça o esboço
do gráfico e, em seguida troque o 2 por outros valores verificando SOZINHO o que ocorre com o gráfico
da nova função. É importante dizer ao aluno que ele pode usar quaisquer números: inteiros, racionais,
irracionais...
Após a exploração destas duas atividades os alunos já devem ter concluído que o “número” b indica
onde o gráfico corta o eixo y e o “número” a, dá alguma “ideia” sobre a inclinação da reta. O importante
nesta atividade é levar o aluno a elaborar as conjecturas. As definições e propriedades formais são dadas
a seguir pelo professor em uma fase denominada de Institucionalização.
Institucionalização
Na função y=ax+b o coeficiente b é chamado de coeficiente linear da reta e indica o ponto de
interseção da reta com o eixo das ordenadas (eixo oy).
O coeficiente a, chamado de coeficiente angular da reta, recebe este nome, pois é ele que determina
o ângulo que a reta que representa a função forma com o eixo ox e é ele também que determina o
decrescimento ou crescimento da função.
Após esta institucionalização recomenda-se ilustrar com mais alguns exemplos para confirmar a
compreensão por parte dos alunos.
Módulo III− função polinomial do 2° grau
Neste Módulo particulariza-se o caso em que a lei de formação é y = ax² + bx + c, ou seja, o caso em
que se trata de função polinomial do segundo grau.
Para introduzir o conteúdo deste módulo propõe-se um exemplo envolvendo área, que ajuda a
caracterizar uma função polinomial do segundo grau, no qual os alunos poderão analisar, solucionar e
utilizar o Graphmatica para marcar pontos e verificar o desenho da curva que representa o gráfico da
função.
Exemplo: Um determinado time de futebol decidiu construir, em volta de seu campo que tem 100m
de comprimento e 70m de largura, uma área de segurança delimitada entre o campo e o alambrado:
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Alambrado

Área de segurança

Se a área de segurança tem 3m de largura, qual será a área delimitada pelo alambrado?
a) E se a área de segurança tiver 4m de largura?
b) E se tiver x m de largura?

(100+2x)(70+2x) = 100 . 70 + 100 . 2x + 2x . 70 + 2x . 2x = 7000 + 200x + 140x + 4x²
“Organizando”: (100+2x)(70+2x)= 4x² + 340x + 7000 = área delimitada pelo alambrado
Assim como no módulo de função polinomial do primeiro grau, após a exploração deste exemplo,
discutindo-se a relação de dependência entre o que se aumenta na largura e o resultado obtido, pode-se
introduzir formalmente a definição de função polinomial do segundo grau.
Definição de função polinomial do segundo grau
A função f: R→R dada por f(x) = ax² + bx + c, com a, b e c reais e a ≠ 0, denomina-se função polinomial
do segundo grau ou função quadrática. Os números representados por a,b e c são os coeficientes da
função. Note que se a fosse igual a zero teríamos uma função do 1° grau ou uma função constante.
Elaboração de conjecturas a partir de atividades realizadas no Graphmatica
Para que o aluno atribua significado de forma autônoma em relação ao comportamento do gráfico da
função polinomial do segundo grau, são propostas as seguintes atividades.
Considere a função y = ax² + bx + c para as atividades 1 e 2 a seguir:
Atividade 1
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a) Atribua um valor para a positivo, para b e outro para c, ambos diferentes de zero e, em seguida,
crie no Graphmatica o gráfico da função assim definida.
b) Mantenha o valor escolhido para c e para b e crie um novo gráfico na mesma tela atribuindo
agora um valor negativo para a .
c)

Repita os passos anteriores quantas vezes quiser escolhendo diferentes valores para a.,
negativos e positivos.

d) Descreva as regularidades que você observou no processo acima.
Observação: deseja-se aqui que os alunos digitem, por exemplo, a expressão y=3x²+2x+5, peça o
esboço do gráfico e, em seguida troque o 3 por outros valores verificando SOZINHO o que ocorre com o
gráfico da nova função. É importante dizer ao aluno que ele pode usar quaisquer números: inteiros,
racionais, irracionais. O objetivo desta atividade é que o aluno conclua que quando o coeficiente a é
negativo a concavidade da curva é voltada para baixo, e quando é positivo a concavidade é voltada para
cima.
Atividade 2
a)

Atribua um valor para a, para b e outro para c, ambos diferentes de zero e, em seguida, crie
no Graphmatica o gráfico da função assim definida.

b) Mantenha o valor escolhido para a e para b e crie um novo gráfico na mesma tela atribuindo
agora outro valor para c.
c)

Repita o passo anterior quantas vezes quiser escolhendo diferentes valores para c.

d) Descreva as regularidades que você observou no processo acima.
Observação: deseja-se aqui que os alunos digitem, por exemplo, a expressão y=3x²+2x+5, peça o
esboço do gráfico e, em seguida troque o 5 por outros valores verificando SOZINHO o que ocorre com o
gráfico da nova função. É importante dizer ao aluno que ele pode usar quaisquer números: inteiros,
racionais, irracionais... O objetivo desta atividade é que o aluno conclua que c determina o ponto onde a
curva intersecta o eixo0y..
Institucionalização: O coeficiente c é chamado termo independente, e ele que determina onde a
parábola encontra o eixo y. O coeficiente a, determina a concavidade da parábola, ou seja, quando a>0
(positivo) a concavidade é voltada para cima, quando a<0 (negativo) a concavidade é voltada para baixo.

Resultados Obtidos
Durante o desenvolvimento das atividades percebemos que os alunos passaram, gradativamente, a
se tornar mais autônomos no processo de aprendizagem buscando respostas às questões postas. Como
o estudo de funções permeia praticamente quase toda a primeira série do ensino médio, a metodologia
utilizada nessa oficina pode ser aplicada também para o estudo das outras funções. De fato, um dos
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professores que assistiu a oficina com seus alunos relatou, meses mais tarde que ele procedeu dessa
forma para o estudo das funções trigonométricas porque considerou que os alunos mostraram
compreender melhor os conceitos estudados. Esse é um dos objetivos do PIBID, que outros professores,
além dos supervisores, incorporem novas práticas às suas por meio da vivência das/nas ações do PIBID.
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Oficina Decimais
Matemática/Campus Campo Grande
Bittar, M.
Arakaki, P. R. M.
Ferreira, F. G. M.
Rocha, K. M.

Resumo
Neste texto descrevemos uma oficina realizada sobre decimais com alunos do ensino médio
de duas escolas de Campo Grande. As oficinas constaram de três sessões de 50 minutos cada
uma, sendo discutidos o sistema de numeração decimal, o valor posicional e os algoritmos. Foram
utilizados a calculadora e materiais de manipulação o que foi bastante apreciado pelos alunos.
Foi possível confirmar as dificuldades dos alunos em compreender e operar com os números
decimais o que começou a ser superado com a realização das atividades.

Introdução
No início da realização do PIBID em Campo Grande, em reunião com os professores supervisores das
três áreas envolvidas (química, Física e matemática) das duas escolas envolvidas com o projeto, foi
proposta a realização de uma oficia com os alunos do ensino médio destas escolas sobre o tema de
números decimais. Os professores optaram por este tema levando em consideração as dificuldades de
seus alunos em operar com números decimais, tanto na matemática, quanto nas outras áreas no
momento de resolver problemas. Com a definição do tema a ser estudado, passamos ao preparo da
oficina. Foi realizado um estudo do conteúdo matemático e das dificuldades dos alunos sobre este
conteúdo com apoio em pesquisas, e, paralelamente, teve início a elaboração da oficina.
A organização geral da oficina constou de três sessões de uma hora aula cada sessão. Na 1ª delas foi
realizada uma atividade com a calculadora que permite: a manipulação de algumas propriedades da
multiplicação de decimais e o desenvolvimento do cálculo por estimativa e por aproximação. Nessa sessão
foi trabalhada, também, a definição de números decimais. Para auxiliar o processo de ensino
confeccionamos diversos Quadro Valor de Lugar com cartolinas e foram usados também material
dourado. Na 2ª sessão foi proposta uma atividade sobre a organização de um churrasco para o qual os
alunos deveriam realizar cálculos sobre quantidade de material necessário e o gasto total do churrasco.
Esta atividade foi elaborada de modo a permitir explorar números decimais em contextos variados tais
como o cálculo de volume e de gastos. A 3ª sessão constou da realização de um bingo cujas questões
demandavam os conhecimentos trabalhados nas sessões anteriores. Estas atividades serão detalhadas
mais adiante neste texto.
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Referencial Teórico
Apesar de o PIBID não ser um projeto de pesquisa, ao preparar um tema para ser apresentado aos
alunos do ensino médio é importante ter contato com pesquisas voltadas para o conteúdo visado,
levando-as em consideração na preparação das atividades. Foi o que fizemos para a preparação da oficina
Decimais. Pesquisas têm mostrado que as dificuldades de alunos em compreender os números decimais
começam desde o início de seu aprendizado e prolongam, muitas vezes, até a idade adulta. Algumas
investigações são mais dedicadas aos problemas de aprendizagem (BROUSSEAU, 1986; CUNHA, 2002;
PADOVAN, 2000; SILVA, 2006) e outras aos de ensino (ESTEVES, 2009; RIBEIRO, 2009).

Atividades Desenvolvidas
Atividade 1 - Usando a Calculadora
Essa atividade é realizada em duplas, que jogam com uma única máquina de calcular. O jogador A
escolhe um número qualquer e o digita na calculadora entregando-a ao jogador B. Esse último deve
multiplicar esse número por um outro à sua escolha, tentando que o produto se situe no interior do
intervalo definido no enunciado do jogo. Caso isso não ocorra, o jogador B devolve a calculadora para o
jogador A com o resultado obtido no visor da calculadora. O jogador A deve, então, multiplicar esse novo
número por um outro, tentando obter um resultado que se situe no intervalo desejado. Os jogadores vão
alternando as jogadas até que um deles consiga “acertar” no intervalo escolhido.
Essa atividade, de introdução da oficina, tem como objetivo geral manipular algumas propriedades da
multiplicação de decimais com o uso da calculadora. Além disso, permite desenvolver o cálculo por
estimativa e por aproximação.
Exemplo
Tabela 15 Número de partida 7, intervalo [85, 164].
Jogador
A
B
A
B

Nº que multiplica o resultado anterior
12
2
0,9

Nº que surge na calculadora
7
84
168
151,2

O jogador vencedor desta partida é o jogador B, pois conseguiu chegar a um resultado na multiplicação
que pertence ao intervalo. Observação: dois pibidianos devem “jogar” para mostrar aos alunos como
funciona o jogo. Tomar cuidado para não jogar até ganhar, ou seja, não propor a multiplicação por 0,9.
Essa opção se deve pelo fato de querermos que levar os alunos a pensarem em propor os decimais e não
em apresentarmos essa opção a eles.
Exercícios:
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a) Número de partida 4; Intervalo [21; 23].
b) Número de partida 14; Intervalo [2; 3].
c)

Número de partida 180; Intervalo [181; 182].

É importante observar que nos três itens, é necessário trabalhar com os decimais para que o resultado
da multiplicação esteja no intervalo desejado.
A partir dessa atividade inicia-se um debate sobre o que são números decimais. A literatura aponta
muitas dúvidas nesse campo. Muitas pessoas acreditam que um número decimal é um “número com
vírgula”. Será que é verdade? Se isso fosse verdade,

2

e

 =3,14159265... seriam números

decimais...mas eles são irracionais! Então qual a definição de um número decimal?
Sobre números decimais
Para falar de número decimal, primeiro é preciso falar de números racionais. Como definimos um
número racional? Número racional é todo número que pode ser representado na forma

p
com p e q
q

primos entre si, q  0. Dentre esses números alguns têm uma particularidade, são aqueles cujo
denominador é uma potência de 10, e são as chamadas frações decimais.
Exemplos de frações decimais:
equivalente à fração

1
3
1
,
e . Mas
10 100
5

1
é fração decimal? Porque? Sim, porque é
5

2
.
10

De que outra forma podemos representar dois décimos?
Para responder a essa pergunta é preciso lembrar que um dos significados de uma fração é que ela
representa uma divisão. Assim, dois décimos significa dois dividido por dez, ou que pegamos um inteiro,
dividimos em dez partes iguais e pegamos duas dessas partes (por isso dizemos dois décimos). Para
representar o resultado dessa divisão vamos pegar um cubo grande do material dourado como sendo um
representante da unidade; ao dividirmos essa unidade em dez partes iguais temos dez placas que
representam, cada uma, a décima parte da unidade. A fração que temos representa o resultado da divisão
de dois inteiros por dez, ou seja, dois cubos divididos por dez pessoas (por exemplo). Para efetuar a divisão
eu preciso trocar meus cubos por placas; terei, então, 20 placas, onde cada uma representa a décima
parte do cubo, ou da unidade. Ao distribuir para cada uma das dez pessoas, cada um receberá duas placas,
ou seja, dois décimos. Como representar isso? Como não é nenhuma parte inteira, vamos usar uma vírgula
para indicar que é menor que uma parte inteira: 0,2 (lê-se dois décimos) e representa a mesma quantia
que

2
. Por isso quando vamos dividir 2 por 10, dizemos “não dá, acrescenta zero ao dois e põe zero
10

vírgula no quociente”. Isso significa: duas unidades para dividir para 10 não dá para dar nenhuma unidade
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para cada um, então será zero unidade para cada um. Daí trocamos cada uma das unidades por décimos,
e teremos vinte décimos sendo divididos por 10. O resultado (o que vai no quociente) serão décimos, que
é o que vem depois da vírgula.
Nesse momento, é conveniente representar números decimais na sapateira. Exemplos: 1,23; 13,452
e 0,05.
Atenção: Na discussão das atividades, são apresentadas diversas soluções, entretanto, na realização da
oficina deve-se perguntar aos alunos como eles resolveram os exercícios e pedir que eles
mostrem como fizeram (se quiserem podem ir ao quadro e explicar como fizeram).
Atividade 02- Organizando um churrasco
Parte I – Ao organizar um churrasco, Joana resolveu convidar 35 pessoas, fazendo uma média de 1 kg
de carne para cada 3 pessoas, e um litro de refrigerante ou suco para cada 2 pessoas.
a)

Quantos quilogramas de carne e quantos litros de bebida deverão ser comprados no

mínimo?
Estratégia 1: Regra de Três
Análise 1: Se cada duas pessoas consomem 1 litro de bebida, quantos litros serão consumidos
por 36 pessoas?
2 pessoas__________ 1 litro
36 pessoas-_________ x litros
Trata-se de grandezas diretamente proporcionais, pois, quanto mais pessoas, maior a quantidade de
bebida necessária. Daí, temos:

2 1
 . Resolvendo essa equação temos x = 18 litros.
36 x

Análise 2: Se três pessoas comem um 1 kg de carne, então 36 pessoas comem quanto?
3 pessoas____________ 1 kg
36 pessoas___________ y kg
Aqui também estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, logo, temos

3
1

36 y

o que resulta em y = 12.
Estratégia 2: Divisão
Essa estratégia consiste em efetuar diretamente uma divisão para chegar ao resultado desejado.
Assim, o aluno percebe que se são 36 pessoas e um litro é suficiente para duas pessoas, então basta dividir
36 por 2 para saber quantos litros de bebida é preciso comprar, obtendo como resposta, 18 litros. Da
mesma forma, como 1 kg de carne é suficiente para cada 3 pessoas, então basta dividir 36 por 3, para
saber que é preciso comprar 12 kgs de carne.
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b)

Quanto foi gasto com a carne, uma vez que o preço do quilograma foi R$ 9,76?

Estratégia 1: Regra de Três
Sabendo que foram gastos 12 kg de carne e que cada kg custa R$9,76, quanto custará o total de carne
comprada?
1 kg____________ R$ 9,76
12 kgs___________ R$ x
x = 12 x 9,76
x = 117,12 reais
Observação: como efetuar a multiplicação de 12 por 9,76?
1) Para trabalhar com os alunos a multiplicação de decimais, vamos, primeiro relembrar a
multiplicação de naturais, usando o seguinte exemplo: 125 X 32.

2) Efetuar a multiplicação de 1,7 por 2.
Na sapateira, realizar a multiplicação usando soma reiterada. Em seguida, representar no quadro
negro, o que foi feito na sapateira. Passar, então, para a notação de multiplicação, ou seja, 1,7X2. Ao
efetuar a multiplicação, podemos (devemos) fazer uso do que já foi visto para que os alunos possam
compreender melhor porque o resultado de dois vezes sete décimos é quatorze décimos: fazemos uso da
forma fracionária dos decimais, escrevendo 2x

7
. NÃO apagar as contas realizadas. Deixar no quadro,
10

de forma organizada para, ao realizar a conta desejada (12 x 9,76), perguntar aos alunos que forma eles
preferem utilizar para resolver o cálculo pedido.
3) Efetuar a multiplicação de 12 x 9,76
Parte II – Joana resolveu comprar metade da bebida em suco e a outra metade em refrigerante. O
preço da caixa de suco com 1 litro é de R$ 1,95 e o da garrafa pet de 1,5 litros de refrigerante é R$ 2,96.
c) Para conseguir satisfazer todos os convidados, quantas caixas de suco e quantas garrafas de
refrigerantes deverão ser compradas?
Estratégia 1: Regra de Três
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Sabemos que metade das pessoas bebem suco e a outra metade bebem refrigerante. Assim, 18
pessoas bebem refrigerante e 18 bebem suco.
Solução:
a) Cada caixa de suco serve 2 pessoas, então x caixas servem 18 pessoas.
1 caixa____________ 2 pessoas
x caixas___________ 18 pessoas
Trata-se de regra de três envolvendo grandezas diretamente proporcionais, logo,

1
2

. Daí, x = 9
x 18

caixas. Logo, serão necessárias 9 caixas de suco.
b) Cada garrafa de suco serve 3 pessoas, então z garrafas servem 18 pessoas.
1 garrafa____________ 3 pessoas
z garrafas___________ 18 pessoas
Trata-se de regra de três envolvendo grandezas diretamente proporcionais, logo,

1
3

. Daí, x = 6
z 18

garrafas. Logo, precisamos de 6 garrafas de refrigerante.
Portanto, necessita-se de 9 caixas de suco e 6 garrafas de refrigerante.
Estratégia 2: Divisão
São necessários 18 litros de bebida, uma metade de suco e a outra de refrigerante, ou seja, 9 litros de
suco e 9 litros de refrigerante. Como cada caixa de suco tem 1 litro, são necessárias 9 caixas de suco. Como
cada garrafa de refrigerante tem 1,5 litros para saber a quantidade de garrafas necessária divide-se 9 por
1,5 e obtendo-se resultado 6, ou seja, serão necessárias 6 garrafas de refrigerante.
Para dividir 9 por 1,5 pode-se usar frações equivalentes (transformar 1,5 na fração

15
, multiplicar 9
10

por essa fração, obtendo a fração 60 décimos, ou seja, seis unidades.
Estratégia 3: Adições sucessivas
Essa estratégia consiste em somar, sucessivamente, as caixas de suco, até obter a quantidade
desejada. Mesmo procedimento deve ser feito com as garrafas de refrigerante.

Quantidade de caixas
Litros

1
1

Quantidade de garrafas
Litros

1
1,5

2
2

2
3

3
3

3
4.5

4
4

5
5

4
6

6
6

5
7,5

7
7

8
8

9
9

6
9

d) Quanto será gasto em bebida?
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Estratégia 1: Regra de Três
Lembrando que o preço da caixa de suco de 1 litro é de R$ 1,95 e o da garrafa pet de 1,5 litros de
refrigerante é R$ 2,96 e que é preciso comprar 9 caixas de suco e 6 garrafas de refrigerante, pode ser feita
uma regra de três para obter os valores a serem pagos pelo suco e pelo refrigerante.
1 caixa____________ R$ 1,95
9 caixas___________ R$ x
Realizando os cálculos dessa regra de três com grandezas diretamente proporcionais, obtém-se x =
17,55 reais
1 garrafa____________ R$ 2,96
9 garrafas___________ R$ p
Realizando os cálculos dessa regra de três com grandezas diretamente proporcionais, obtém-se p =
17,76 reais.
Portanto, a quantidade gasta com refrigerante mais a quantidade gasta com suco resultam em 35,31
reais.
Estratégia 2: Multiplicação
Como são necessárias 9 caixas de suco e o preço da caixa é R$1,95 basta multiplicar esse valor por 9
obtendo resultado R$ 17,55.
Para o refrigerante serão necessárias 6 garrafas, a R$2,96 cada uma. Multiplicando esse valor por 6,
obtém-se R$17,76 que é o gasto com refrigerante. Somando os dois valores totais obtém o gasto total
com a bebida: R$35,31.
Observação: há várias formas de efetuar a multiplicação, como já observado nos itens anteriores.

Estratégia 3: Adições consecutivas
Quantidade de caixas
Preço

1
1,95

2
3,90

3
5,85

4
7,8

5
9,75

6
11,70

Quantidade de garrafas
Preço

1
2,96

2
5,92

3
8,88

4
11,84

5
14,80

6
17,76

7
13,65

8
15,60

9
17,55

e) Sabendo que na festa existiam copos de 250 ml e supondo que todos os copos foram servidos com
sua capacidade total e que não sobrou nenhuma bebida, quantos copos foram servidos?
Estratégia 1: Regra de Três
Foram comprados, no total, 18 litros de bebidas, ou seja, 1800 ml. Como 250 ml enche 1 copo, 18000
ml enchem x copos.
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250 ml____________ 1 copo
18000ml ___________ x copos
Trata-se de uma regra de três envolvendo grandezas diretamente proporcionais, logo, temos
250
1
 . Daí, resolvendo os cálculos, temos x=72 copos.
1800 x

Observação: podemos trabalhar com litros, no lugar de mililitros transformando 250ml em 0,250
litros. Ao dividir 18 litros por 0,250 litros, obtém-se 72 como resposta.
Em geral, há muitas dúvidas em relação às conversões. Caso isso aconteça, podemos utilizar como
apoio o quadro valor de lugar ou a sapateira.
Parte III – Considerando que o valor da compra no supermercado com outros itens como, mandioca,
copos descartáveis e guardanapos, foi de R$ 38, 37, calcule:
f) o gasto total da festa;
Solução: Adição
Bebida _____R$ 35,31
Carne ______R$ 117,12
Extra _______R$ 38,37
Somando os três gastos, obtém-se R$190, 80
g) Quanto deverá ser cobrado de cada pessoa para que não haja lucro nem prejuízo.
Solução: Divisão
Como o gasto total foi de R$180, 80 para saber quanto cada pessoa deve pagar, basta dividir o gasto
total por 36, o resultado será R$5,30.

Resultados Obtidos
Após o final da primeira oficina foi feita uma avaliação para verificar o que poderia ou precisaria ser
mudado (foram feitos alguns ajustes nas 2ª e na 3ª sessões) e então foi iniciado o mesmo processo de
realização de oficinas na Escola Estadual Dona Consuelo Muller.
Foi possível constatar as dificuldades dos alunos na compreensão dos decimais e, consequentemente,
em operar com eles. A forma de trabalho adotada nas atividades parece ter possibilitado melhor
apreensão por parte dos alunos. Além disso, foi possível perceber grande motivação por parte dos alunos
na realização das atividades, contrariamente ao que ocorre, em geral, nas aulas de matemática. É
importante salientar que o trabalho aqui relatado representa uma abordagem ao estudo de decimais e
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que é necessário que atividades como essas e outras, sejam retomadas ao longo do ano para que,
efetivamente, possa haver melhor aprendizado.
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Equação do 1° grau
Matemática/ Campus Campo Grande
Bittar, M.
Nascimento, L. H. A. S.
Arakaki, P. R. M.
Souza, F. E. S.
Ferreira, F. G. M.
Chaves, T. M.G.
Lima, R. G. A.
Rocha, K. M.

Resumo
Neste texto relatamos uma oficina sobre equações do 1º grau realizada com alunos do ensino
médio de duas escolas participantes do projeto PIBID de Campo Grande. Esta oficina foi realizada
com o auxílio do software Aplusix, que oferece retroações a todas as ações realizadas pelos
alunos. O objetivo central da oficina foi trabalhar o conceito de equação e levar os alunos à
elaboração das igualdades válidas para a resolução de uma equação. Além disso, são trabalhadas,
paralelamente, dificuldades em operar com frações e decimais no momento de resolver uma
equação com coeficientes deste tipo. Os resultados mostraram que um trabalho diferenciado
pode levar o aluno a ter um papel ativo em sua aprendizagem tornando-se responsável por sua
aprendizagem.

Introdução e Referencial Teórico
A perspectiva construtivista da aprendizagem considera que o aluno aprende adaptando-se a “um
meio que é produtor de contradições, de dificuldades, de desequilíbrios, um pouco como o faz a sociedade
humana. Esse saber, fruto da adaptação do aluno, se manifesta por meio de respostas novas que são a
prova da aprendizagem” (BROUSSEAU, 1986, p. 48). A construção do conhecimento é o resultado da
interação do sujeito com um meio, que deve ser organizado pelo professor a partir de escolhas judiciosas
de problemas, dos tipos de ações possíveis do aluno sobre esse meio, e os tipos de retroações que o meio
oferece. Os ambientes informatizados podem constituir, sob certas condições, um meio para a
aprendizagem no sentido descrito acima (LABORDE e C. CAPPONNI B., 1994). Isso depende dos tipos de
ações e retroações que ele oferece para a resolução do problema. Além disso, esses ambientes podem
ser considerados como ambientes de experimentações:
Como em toda situação, as retroações do meio podem ser solicitadas pelo
sujeito que decide se dedicar a certas ações cuja sansão pelo meio fornecerá
elementos de informação sobre sua produção. Trata-se, de certo modo, de
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uma experimentação dentro do modelo fornecido pelo ambiente
informatizado (LABORDE e C. CAPPONNI B. 1994, p. 177).
Aplusix (Nicaud et al., 2004; http://Aplusix .imag.fr) é um micromundo (BELLEIMAIN, 2003) de álgebra
destinado à realização de cálculos algébricos. O aluno efetua os cálculos que deseja e o sistema indica se
eles estão ou não corretos. Na figura 1, a primeira passagem realizada pelo aluno está correta, porém a
segunda tem algum erro, indicado pela não equivalência entre as etapas. Caberá ao aluno identificar e
corrigir o erro.
O Aplusix tem um Mapa de Testes, Figura 34, em que constam famílias de exercícios gerados
automaticamente. Cada vez que o usuário pede uma lista de exercícios de uma determinada família, uma
lista de, aproximadamente, 12 exercícios é gerada. Nesse momento o aluno pode ter retroações do
software durante sua resolução. É possível também fazer uma lista de exercícios sem nenhum tipo de
retroação do software (modo teste) o que serve para sua autoavaliação. Ao final do teste o usuário tem
sua pontuação e a possibilidade de rever seu teste, corrigindo o que errou. Essa funcionalidade do
software foi fator decisivo para as experimentações que relataremos a seguir.

Figura 34 Mapa de Testes.
Considerando que os professores supervisores das escolas com as quais trabalhamos no PIBID
afirmaram que seus alunos têm muita dificuldade em resolver equações do 1º grau e até mesmo em
operar com números decimais e frações, resolvemos propor uma oficina sobre equações, na qual
discutiríamos, ao mesmo tempo, a resolução de equações e as operações com números reais a medida
que estes aparecessem nas equações. Inserimos o trabalho com o Aplusix tendo em vista a possibilidade
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de trabalho com o mapa de testes, no qual são oferecidas listas de exercícios com equações com diversos
níveis de dificuldades.

Atividades Desenvolvidas
A oficina foi dividida em duas partes, sendo a primeira desenvolvida no papel e lápis e centrada no
desenvolvimento dos conceitos e a segunda parte, desenvolvida no Aplusix, centrada sobre a resolução
de exercícios.
Parte 1
O objetivo desta parte é a introdução do conceito de equação do primeiro grau e das regras de
resolução de uma equação. As atividades são todas trabalhadas no ambiente papel e lápis e são divididas
em duas fases: a introdução do conceito e a resolução de exercícios.
Fase 1 – introdução do conceito de equação e ideia de equilíbrio
Atividade 1: Considere uma balança em equilíbrio tendo, sobre o prato da esquerda, uma caixa de
chocolate e um peso de dois quilos e, sobre o prato da direita, quatro pesos de dois quilos. Qual o peso14
da caixa de chocolate?
Discussão sobre a fase de resolução
Se retirarmos 2 quilos de cada lado da balança, o equilíbrio se mantém. Assim o peso (massa) da caixa
de chocolate será 6 quilos.
Observação: após verificação de compreensão do procedimento por parte dos alunos, esta atividade
pode ser trabalhada ainda para introduzir a linguagem algébrica e, em seguida, para discutir a propriedade
distributiva.
Se traduzirmos o problema para a linguagem algébrica, temos:
x+2=8

 x+2–2=8–2  x=6

Faz-se interessante neste momento discutir como ficaria a forma algébrica e qual seria o resultado da
equação se dobrarmos a quantidade de peso ema cada lado da balança, a mesma continuará em
equilíbrio.

14

O termo correto a ser usado é massa e não peso, entretanto, como os alunos estão acostumados a

usar peso, podemos utilizar peso, mas fazendo esta observação.
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Atividade 2 : Considere uma balança em equilíbrio tendo, sobre o prato da esquerda, duas caixas de
chocolate e um peso de dois quilos e, sobre o prato da direita, uma caixa de chocolate e um peso de seis
quilos. Qual o peso de cada caixa de chocolate, considerando que elas têm todas o mesmo peso ?
Discussão sobre a fase de resolução
Se tirarmos 2 quilos de cada lado da balança, o equilíbrio se mantém. Temos então, à esquerda, duas
caixas de chocolate e, à direita, uma caixa de chocolate e um peso de 4 quilos. Se tirarmos uma caixa de
chocolate de cada prato da balança, esta continua em equilíbrio e teremos, sobre o prato da esquerda,
uma caixa de chocolate e, sobre o prato da direita, um peso de 4 quilos. Assim, o peso de uma caixa de
chocolate é igual a 4 quilos.
E importante, nesse raciocínio, pensar sempre em fazer manipulações que mantém o equilíbrio da
balança.
Se traduzirmos o problema para a linguagem algébrica, temos:
2x+2=x+6

 2x+2-2=x+6-2  2x=x+4  2x-x=x+4-x  x=4

Atividade 2 : Imaginemos agora que temos uma situação de equilíbrio como a da atividade 1, de tal
forma que a equação algébrica correspondente é a seguinte :
5x+2=2x+11
Discussão sobre a fase de resolução
O procedimento é o mesmo usado para a situação anterior: tiramos, inicialmente, 2 dos dois membros
da equação. Isso é feito subtraindo-se 2 dos dois lados da equação. Em seguida, subtraímos 2x dos dois
lados da equação (mantendo sempre o equilíbrio) e, finalmente, dividimos a equação por 3.
5x+2=2x+11

 5x+2-2=2x+11-2  5x=2x+9  5x-2x=2x+9-2x  3x=9  3x/3=9/3  x=3

Síntese 1
A resolução de uma equação consiste em determinar o valor da incógnita. Para isto, utilizamos as
seguintes regras:
- a solução de uma equação não muda se adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número aos
dois membros da equação;
- a solução de uma equação não muda se multiplicarmos ou dividirmos por um mesmo número
não nulo os dois membros da equação;
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Em linguagem simbólica, escrevemos estas regras como segue:
R1) A=B  A+C=B+C
R2) A=B  A-C=B-C
R3) A=B  AC=BC, C≠0
R4) se A=B 

A B
=
(com C≠0)
C C

Fase II – Resolução de exercícios
Resolver as equações abaixo :
1) 3x-4=7

2) 2x+4=8

3) 5x=10

4) -20x=8

5) x/4=9

Síntese 2 – o importante desta síntese é a discussão do significado das operações realizadas. Não se
recomenda que os alunos decorem as regras.
1) Seja a equação x+a=b
Usando a regra R1 temos: x+a-a =b-a
Portanto, x=b-a.
2) Fazer a mesma coisa para as equações x-a=b, ax=b et

x
=b
a

A partir desta síntese podemos institucionalizas as seguintes regras:
R4) se x+a=b então x=b-a.
R5) se x-a=b então x=b+a.
R6) se ax=b então x=

R7) se

b
(com a≠0)
a

x
=b então x=ab (com a≠0)
a

Observação: na segunda sessão devem ser retomados exercícios do tipo ax+b=c.
Parte 2
O objetivo desta parte é praticar o uso das regras de resolução de equação do primeiro grau,
aproveitando para recuperar algumas dúvidas dos alunos sobre conteúdos anteriores. Inicialmente
trabalhamos com equações com coeficientes inteiros, para que a discussão fosse centrada nas operações
a serem realizadas, tais como os exemplos a seguir.
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1) 2x+4=8

2) x+3=2x-4

3) 2(x+1)+3=x+4

4) -2(3+x)=x+1

Após estes e outros exercícios deste tipo, os alunos trabalham no laboratório de informática com o
Aplusix usando a lista equações. Eles começam com a primeira lista que traz equações do tipo ax+b=c,
cujos coeficientes são inteiros e conforme eles forem superando suas dificuldades podem passar para a
próxima família de equações que traz novos desafios. Na realização da oficina, foram dedicadas três
sessões a esta segunda parte.

Resultados Obtidos
Inicialmente foi possível comprovar as dificuldades dos alunos em compreender o que é uma equação,
o que representa o sinal de igual. O trabalho com a balança permitiu trabalhar essa dificuldade e introduzir
as relações necessárias para a resolução de uma equação. Essa fase é fundamental para que o aluno possa
passar para a fase seguinte, a de treino destas relações com equações com coeficientes mais complexos.
Neste momento foi usado o Aplusix que permitiu que os alunos trabalhassem de acordo com seu ritmo.
Essas sessões foram bastante apreciadas pelos alunos. Acreditamos que o fato de terem uma correção
imediata sobre o trabalho realizado, sem dependerem do professor para isto, constitui o principal
motivador dos alunos neste trabalho e contribui com o desenvolvimento de sua autonomia intelectual.
Entretanto, não podemos afirmar que os resultados são permanentes. Para tal, seria necessária a
continuação deste trabalho nas aulas destes alunos.

Referências
BELLEMAIN, F. O paradigma do micromundo. In: Luiz Mariano Carvalho; Luiz Carlos Guimarães. (Org.).
História e Tecnologia no Ensino de Matemática. Rio de Janeiro, 2003.
BITTAR, M. Informática na educação e formação de professores no Brasil. In: Série-Estudos. Periódico do
Mestrado em Educação da UCDB - n. 10, pp. 91-106. Campo Grande: UCDB, 2000.
BROUSSEAU, G. Fondements et Méthodes de la Didactique des Mathématiques, Recherches en
Didactique des Mathématiques, 1986, vol. 7, no 2,pp. 33-115.
LABORDE C. e CAPPONNI B. Cabri-Géomètre constituent d'un milieu pour l'apprentissage de la notion de
figure géométrique. In Didactique et Intelligence Artificielle (Balacheff N., Vivet M. eds). Recherche en
Didactique des Mathématiques. Grenoble : La Pensée Sauvage, 1994, 14 (12), 165-210.
NICAUD, J.F., BOUHINEAU, D., CHAACHOUA H.. Mixing Microworld and CAS Features for Building
Computer Systems that Help Students to Learn Algebra. International Journal of Computers for
Mathematical Learning. Vol. 9. Kluwer Academic Publisher, 2004.

145

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

Utilização de Materiais Concretos no Ensino de Matemática
Matemática/Corumbá
Justiniano, M.
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Silva, C. R. da

Resumo
O presente trabalho visa propor uma metodologia diversificada de ensino em sala de
aula, através das oficinas práticas aplicadas envolvendo alunos e acadêmicos, visando o
aprendizado de conteúdos matemáticos, por meio de materiais concretos (jogos, espelhos e
dobraduras). É de suma importância enfatizar que esse projeto visa auxiliar o ensino tradicional
vigente, uma vez que, ao aplicarmos tais oficinas, os alunos são confrontados com o conteúdo
através dessas alternativas que acabam gerando uma forma de motivação levando-os a uma
maior absorção do conteúdo.

Introdução
Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a
criatividade e a capacidade de resolver problemas. Nós como futuros educadores matemáticos, devemos
procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a
organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo, desenvolvendo a
socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas.
Dessa forma, Vygotsky afirmava que através do brinquedo a criança aprende a agir numa esfera
cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o brinquedo estimula a
curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da
concentração e da atenção.
Jogar não é estudar nem trabalhar, porque jogando, a aluno aprende, sobretudo, a conhecer e
compreender o mundo social que o rodeia.
Os jogos são educativos, sendo assim, requerem um plano de ação que permita a aprendizagem de
conceitos matemáticos e culturais de uma maneira geral. Já que os jogos em sala de aula são importantes,
devemos ocupar um horário dentro de nosso planejamento, de modo a permitir que o professor possa
explorar todo o potencial dos jogos, processos de solução, registros e discussões sobre possíveis caminhos
que poderão surgir. Ressaltando ainda que essas observações sejam válidas também para a oficina de
espelhos, na construção de caleidoscópios, cuja finalidade é ensinar tópicos da geometria plana e espacial.
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As próprias Diretrizes Curriculares Nacionais destacam vários e importantes aspectos de uma
formação que possa dar conta das novas competências docentes, como:
[...] orientar e mediar o ensino para aprendizagem do aluno; comprometer-se com o
sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a diversidade existente
entre os alunos; incentivar atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas
investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares;
utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; desenvolver hábitos de
colaboração e trabalho em equipe.
A maneira como se organizam as atividades e a sala de aula, a escolha de materiais didáticos
apropriados e a metodologia de ensino é que poderão permitir o trabalho simultâneo dos conteúdos e
competências.
Se o professor insistir em cumprir programas extensos, com conteúdos sem significado e
fragmentados, transmitindo-os de uma única maneira a alunos que apenas ouvem e repetem sem dúvida
as competências estarão fora de alcance.
É nesse aspecto que o projeto propõe um trabalho diversificado na sala de aula, através das oficinas,
pressupondo o reconhecimento de que a situação normal em uma sala de aula é a diferença de ritmo, de
motivação e de formação, e de que queremos respeitar o direito de todos de acesso ao conhecimento.
Ao mesmo tempo em que pretendemos melhorar as metodologias de ensino da escola, antecipamos a
aproximação do acadêmico com a sala de aula. Situação esta que discutida muitas vezes nas aulas de
Prática de Ensino do Curso de Matemática e só vivenciadas com o Estágio Obrigatório.

Referencial teórico
A ideia partiu de situações e desafios que o jovem do ensino médio enfrentará no âmbito escolar, no
mundo do trabalho e no exercício da cidadania fazem parte de um processo complexo, no qual as
informações são apenas parte de um todo articulado, marcado pela mobilização de conhecimentos e
habilidades.
Nessa etapa da escolaridade, portanto, a Matemática vai além de seu caráter instrumental, colocandose como ciência com características próprias de investigação e de linguagem e com papel integrador
importante junto às demais Ciências da Natureza. Enquanto ciência, sua dimensão histórica e sua estreita
relação com a sociedade e a cultura em diferentes épocas ampliam e aprofundam o espaço de
conhecimentos não só nesta disciplina, mas nas suas inter-relações com outras áreas do saber.
Conforme destacam os PCNEM (2002) e os PCN+ (2002), o ensino da Matemática pode contribuir para
que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à representação, compreensão, comunicação,
investigação e, também, à contextualização sociocultural. Aprender Matemática de uma forma
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contextualizada, integrada e relacionada a outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de
competências e habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e
estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e interpretar situações, para se
apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar
decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua formação (PCN+ (2002)). Para alcançar
os objetivos estabelecidos de promover as competências gerais e o conhecimento de Matemática, a
proposta dos PCNEM destacam as seguintes estratégias para a ação: abordagens históricas, abordagens
etnomatemáticas, modelagem, jogos e resolução de problemas.
Esses métodos de ensino propiciam um trabalho mais ativo por parte do aluno. Para que a matemática
tenha significado para o aluno, a contextualização do conhecimento cria condições para uma
aprendizagem motivadora, que leva o aluno a superar o distanciamento entre os conteúdos estudados e
a experiência do mesmo, estabelecendo relações entre os tópicos estudados e entre a matemática e
outras disciplinas.

Atividades Desenvolvidas
Tendo essa necessidade de mesclar o ensino tradicional com recursos inovadores, aprimorando a
metodologias de ensino e o uso de recursos nas escolas participantes, voltadas para o ensino de
matemática, elaboramos modelos e suas sequências didáticas de construção aplicável aos conteúdos do
plano de ensino das Escolas. Sendo assim, trabalhamos com confecções de materiais concretos, dentre
os quais citamos: jogos de cartas e dominós adaptando as regras dos jogos para os conteúdos (definições,
propriedades, operações, etc.) de funções e geometria. Confeccionamos também, outros materiais
concretos para visualização das propriedades geométricas de figuras planas e sólidas utilizando isopor,
cartolina, palito, borracha, espelho, etc. na construção de caleidoscópios.
Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a construção do
conhecimento matemático. Referimo-nos àqueles que implicam conhecimentos matemáticos.
O uso de jogos no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com que os alunos gostem de
aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido. A
aprendizagem através de jogos, como dominó e outros permite que o aluno faça da aprendizagem um
processo interessante e até divertido. Para isso, eles devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as
lacunas que se produzem na atividade escolar diária.
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Figura 35 - Kits de espelhos para visualização de sólidos geométricos.
Desta forma, aplicamos o jogo de dominó de logaritmos numa das escolas envolvidas no projeto, e
verificamos que a receptividade dos alunos quanto a isso foram muito boas. Pois houve um despertar
bastante motivador, até mesmo curioso neles, pois à medida que brincavam jogando, eles acabavam
aprendendo o conteúdo, ou pelo menos tendo que se empenhar no sentido de fazer a jogada (tinha que
saber a definição e propriedades de logaritmos), caso contrário, o jogador não poderia prosseguir.
Quanto aos caleidoscópios, essa oficina foi muito receptiva e interessante para os alunos, pois na
medida em que eles observavam cada kit de espelhos que formavam ou refletiam figuras geométricas,
ficavam muito curiosos e interessados em saber como aquilo acontecia. E na medida em que acontecia a
oficina, cada acadêmico responsável explicava como aconteciam por meio de uma linguagem matemática.
Podemos concluir que ao propor essa alternativa em sala de aula, oferecemos a oportunidade para
que o aluno possa ter um contato com conteúdos referentes a poliedros, polígonos e ângulos, além de
conceitos geométricos envolvidos nas construções das bases caleidoscópicas.
Assim sendo, criam-se possibilidades de os alunos refletirem sobre a existência de uma geometria.
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(a)

(b)

(c)

Figura 36 - (a) Jogos de dominó com logaritmos; (b) Jogo de cartaz com propriedades dos sólidos
geométricos; (c) Aplicação do jogo de dominó na E. E. Carlos de Castro Brasil

Figura 4: Apresentação do kit de espelhos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2010.

Resultados Obtidos
Conseguimos a inserção dos acadêmicos nas escolas participantes, auxiliando os professores da
disciplina de matemática, formando uma experiência que só poderia ser alcançada no tempo limitado que
os acadêmicos teriam com o estágio obrigatório. Por sua vez, os alunos das escolas participantes
demonstraram, através dos questionários que foram aplicados a cada oficina, uma boa aceitação à
utilização dos materiais concretos no ensino da matemática em sala de aula, devido a sua melhor
visualização, e sendo uma alternativa motivadora e necessária.
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Utilização de Softwares e Vídeos no Ensino de Matemática
Matemática/Corumbá
Almeida, D. K. M.
Oliveira, J. M. S. de
Silva, N. dos S.
Santos, R. B. dos

Resumo
O projeto propõe um trabalho diversificado na sala de aula, através das oficinas,
pressupondo o reconhecimento de que a situação normal em uma sala de aula é a diferença de
ritmo, de motivação e de formação, e de que queremos respeitar o direito de todos de acesso ao
conhecimento. Com a necessidade de saber a situação social, econômica e intelectual dos alunos,
foi elaborado um questionário socioeconômico para que pudéssemos ter uma melhor interação
com a realidade das escolas. O uso da tecnologia tem se mostrado uma das principais tendências
da educação matemática. O uso desse recurso vem adquirido importância cada vez maior no
cotidiano das escolas bem como no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Dessa forma,
é fundamental que os professores de matemática estejam preparados para elaborar e apresentar
materiais para uso nesses espaços informatizados desenvolvendo ações que caracterizem uma
matemática “construída” onde o aluno deve construir manipular, interpretar e conjecturar
modelos matemáticos mudando seu cotidiano de uma educação estática. Dentre essas
atividades aplicadas nas escolas encontram-se aulas de reforço, oficinas de vídeos, e utilização
do laboratório de informática para utilização de softwares matemáticos.

Introdução
Há questões institucionais que impedem a construção de identidade própria dos futuros professores,
como o distanciamento entre as instituições de formação de professores e os sistemas de ensino da
educação básica. Por conta disso, a distância das condições reais de trabalho dificulta, por exemplo, um
tratamento adequado dos conteúdos. O professor não aprende a criar situações didáticas eficazes nas
quais sua área de conhecimento surja em contextos de interesse efetivo de seus estudantes.
Sendo essa herança histórica, não há dúvida de que tais deficiências estão hoje dificultando o trabalho
escolar e, portanto, demandam ações no próprio âmbito escolar, já que há consenso de que a formação
é mais eficaz quando inserida na realidade em que o professor atua cotidianamente, como prática diária,
e não à distância, em caráter eventual (PCN+ (2002)).
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As próprias Diretrizes Curriculares Nacionais destacam vários e importantes aspectos de uma
formação que possa dar conta das novas competências docentes, como:
[...] orientar e mediar o ensino para aprendizagem do aluno; comprometer-se com o
sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a diversidade existente
entre os alunos; incentivar atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas
investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares;
utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; desenvolver hábitos de
colaboração e trabalho em equipe. Aprender Matemática de uma forma
contextualizada, integrada e relacionada a outros conhecimentos traz em si o
desenvolvimento de competências e habilidades que são essencialmente formadoras, à
medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para
compreender e interpretar situações, para se apropriar de linguagens específicas,
argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e
para muitas outras ações necessárias à sua formação.
A maneira como se organizam as atividades e a sala de aula, a escolha de materiais didáticos
apropriados e a metodologia de ensino é que poderão permitir o trabalho simultâneo dos conteúdos e
competências.
Se o professor insistir em cumprir programas extensos, com conteúdos sem significado e
fragmentados, transmitindo-os de uma única maneira a alunos que apenas ouvem e repetem, sem dúvida
as competências estarão fora de alcance.
É nesse aspecto que o projeto propõe um trabalho diversificado na sala de aula, através das oficinas,
pressupondo o reconhecimento de que a situação normal em uma sala de aula é a diferença de ritmo, de
motivação e de formação, e de que queremos respeitar o direito de todos de acesso ao conhecimento.
Ao mesmo tempo em que pretendemos melhorar as metodologias de ensino e o uso de recursos
tecnológicos da escola, antecipamos a aproximação do acadêmico com a sala de aula. Situação esta que
discutida muitas vezes nas aulas de Prática de Ensino do Curso de Matemática e só vivenciadas com o
Estágio Supervisionado.

Referencial teórico
A ideia partiu de situações e desafios que o jovem do ensino médio enfrentara no âmbito escolar, no
mundo do trabalho e no exercício da cidadania fazem parte de um processo complexo, no qual as
informações são apenas parte de um todo articulado, marcado pela mobilização de conhecimentos e
habilidades.
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Nessa etapa da escolaridade, portanto, a Matemática vai além de seu caráter instrumental, colocandose como ciência com características próprias de investigação e de linguagem e com papel integrador
importante junto às demais Ciências da Natureza. Enquanto ciência, sua dimensão histórica e sua estreita
relação com a sociedade e a cultura em diferentes épocas ampliam e aprofundam o espaço de
conhecimentos não só nesta disciplina, mas nas suas inter-relações com outras áreas do saber.
Conforme destacam os PCNEM (2002) e os PCN+ (2002), o ensino da Matemática pode contribuir para
que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à representação, compreensão, comunicação,
investigação e, também, à contextualização sociocultural. Aprender Matemática de uma forma
contextualizada, integrada e relacionada a outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de
competências e habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e
estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e interpretar situações, para se
apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar
decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua formação (PCN+ (2002)). Para alcançar
os objetivos estabelecidos de promover as competências gerais e o conhecimento de Matemática, a
proposta dos PCNEM destacam as seguintes estratégias para a ação:
Uso de tecnologias: Aulas e livros, contudo, em nenhuma hipótese resumem
a enorme diversidade de recursos didáticos, meios e estratégias que podem
ser utilizados no ensino da Matemática. O uso dessa diversidade é de
fundamental importância para o aprendizado porque tabelas, gráficos,
desenhos, fotos, vídeos, câmeras, computadores e outros equipamentos não
são só meios. Dominar seu manuseio é também um dos objetivos do próprio
ensino da Matemática e suas Tecnologias. Determinados aspectos exigem
imagens e, mais vantajosamente, imagens dinâmicas; outros necessitam de
cálculos ou de tabelas de gráfico; outros podem demandar expressões
analíticas, sendo sempre vantajosa a redundância de meios para garantir
confiabilidade de registro e/ou reforço no aprendizado.
Esses métodos de ensino propiciam um trabalho mais ativo por parte do aluno. Para que a matemática
tenha significado para o aluno, a contextualização do conhecimento cria condições para uma
aprendizagem motivadora, que leva o aluno a superar o distanciamento entre os conteúdos estudados e
a experiência do mesmo, estabelecendo relações entre os tópicos estudados e entre a matemática e
outras disciplinas.

Atividades Desenvolvidas
Ao longo dos dois anos realizamos várias atividades, dentre elas, as aulas de reforço, onde se verificou
a necessidade de sair dos métodos tradicionais procurando formas alternativas que não se restringem
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somente ao giz e à lousa. Utilizamos também o laboratório de informática. Um de nossos recursos
bastante significativo foi a utilização do software gratuito Geogebra, que foi utilizado para trabalhar uma
oficina sobre o conteúdo de função do 1º grau. Essa oficina tinha como principal objetivo apresentar ao
aluno de forma dinâmica o assunto de funções do 1º grau. Para isso foram apresentados: o ângulo de
inclinação da reta, coeficiente linear e angular e os vários casos especiais de funções do 1º grau. Esses
conhecimentos foram reforçados através de um modelo como ponto de partida em que motivamos os
alunos a praticar os conceitos aprendidos no Geogebra.

Figura 37 - Utilização do Geogebra para o ensino de funções do 1º grau

Figura 38 - Aplicação da oficina de funções do 1º grau na E. E. Maria Leite e E. E. Carlos de Castro Brasil.
Utilizando o mesmo aplicativo foi desenvolvida outra oficina que tinha como principal objetivo mostrar
ao aluno de forma dinâmica o assunto de funções do 2º grau. Para isso trabalhamos com os coeficientes
da função do 2º grau e os vários casos especiais de funções do 2º grau. Também partimos de um modelo
inicial em que os alunos podiam visualizar peculiarmente cada caso da função do 2º grau. Em uma aula
posterior aplicamos um modelo que consistia no aluno criar o gráfico construindo-o ponto a ponto
utilizando os recursos do Geogebra.
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Figura 39 - Estudo dos pontos da função do 2º grau no Geogebra.

Figura 40 - Estudo dos coeficientes da função do 2º grau no Geogebra.

Figura 41 - Aplicação da oficina de funções do 2º grau na E. E. Maria Leite
Aproveitando-se de recursos de mídia como projetor de multimídia e videoaulas de matemática
tínhamos como principais objetivos apresentar ao aluno de forma dinâmica o assunto de matrizes e
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determinantes. Foram correlacionados em sala o que é uma matriz, as operações com matrizes (soma,
subtração, multiplicação de um escalar por uma matriz e multiplicação de matrizes), e algumas matrizes
especiais (matriz linha, coluna, quadrada, etc...) e como obter uma matriz transposta e inversa. Ainda
expusemos sobre determinantes de matrizes de ordem (1x1, 2x2 e 3x3), sendo esta última resolvida pelo
método de Sarrus e fazemos alguns exercícios com os alunos em sala e trabalhamos o conteúdo de
Sistemas Lineares, como a sua solução e resolução do referido sistema.

Figura 42 - Aplicação da Oficina de Matrizes e Determinantes na E. E. Maria Leite.
Contamos com o aplicativo Excel por estar disponível no laboratório de informática das escolas e para
poder incorporar recursos de cálculo e visualização gráfica. Entregamos para cada aluno uma tabela de
dados brutos contendo informações para serem trabalhados assuntos de estatística. Através desses dados
construímos tabelas de distribuição de frequências e gráficos.
Todas as oficinas passam pelas seguintes etapas: Elaboração do Plano da oficina; Apresentação em
slides; Roteiro explicativo; Questionário de Avaliação; Arquivos anexos; Fotos e/ou Filmagem.

Resultados Obtidos
Tivemos conhecimento sobre a realidade da escola e a superação de obstáculos encontrados no
processo de ensino-aprendizagem, de ambas às escolas. Com isso conseguimos incentivo aos acadêmicos
do curso ao exercício da docência, alem do amadurecimento de ideias e troca de experiências entre
acadêmicos que já tinham contato com o estágio e práticas de ensino, e professores que já atuam no
ensino básico.
Com as oficinas, tanto de softwares, quanto as de vídeos, conseguimos ações de suporte à atividade
docente: Cada atividade proposta de desenvolvimento e/ou intervenção foi desenvolvida na forma de
miniprojetos gerando material didático a ser utilizado nas escolas. Essas oficinas proporcionaram, de
alguma forma, motivação e interesse dos quanto ao uso do laboratório pelos assuntos trabalhados, mas
também foram observadas dificuldades por parte dos alunos na resolução de exercícios aplicados,
mostrando que nesse ponto de vista o método tradicional se torna mais eficiente, porém as experiências
adquiridas nas oficinas demonstraram que o uso dos novos recursos tecnológicos no ensino de
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matemática torna o processo ensino-aprendizagem mais agradável e motivador tanto para os alunos
quanto para os professores envolvidos.

Figura 43 - Aplicação do conteúdo de Estatística Descritiva no Excel.

Figura 44 - Aplicação da oficina de Estatística Descritiva na E. E. Maria Leite.
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O GEPI – Grupo de Estudos da Práxis Inclusiva – e sua atuação frente à
Inclusão
Matemática/Paranaíba15
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Resumo
Este ensaio visa mostrar a atuação do subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência - PIBID do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – UFMS, campus de Paranaíba, frente ao movimento de Inclusão de alunos
com necessidades especiais nas escolas regulares de Ensino Básico. Para discutir o processo
inclusivo foi criado o Grupo de Estudos da Práxis Inclusiva – GEPI.

INTRODUÇÃO
A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais que propõem a igualdade de oportunidades e
tem hoje uma difícil tarefa: educar a todos, sem exceção. As diferenças étnicas, culturais, de
aprendizagem, econômicas, Físicas – temporais ou não, estão cada vez mais presentes nas salas de aula,
tornando-se necessário a formação de profissionais capacitados, com conhecimento e habilidade, para
lidar com seus alunos. A partir disso surge uma intrigante e preocupante questão entre os Educadores,
referente à inclusão de alunos com necessidades especiais no Ensino Regular.

Dois grandes desafios de imediato estão colocados para os sistemas de ensino
e para a sociedade brasileira: fazer que os direitos ultrapassem o plano do
meramente instituído legalmente e que sejam construídas respostas
educacionais que atendam às necessidades dos alunos.
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[...] garantir educação de qualidade para todos implica somar atuações de
várias instâncias, setores e agentes sociais,[...], já que a educação escolar
pode propiciar meios que possibilitem transformações na direção da
melhoria da qualidade de vida da população.(Prieto, 2005, p. 26-27)
O tema Inclusão Escolar é um assunto contemporâneo e necessita de discussões para que se possa
respeitar as diferenças e o tempo de cada criança, e ao mesmo tempo incluí-la nas salas regulares,
construindo assim, um ensino participativo e acolhedor. Segundo Rodrigues (2010), a Inclusão é sempre
um processo, que nunca se finalizará em si mesmo e esse processo representa um dos mais importantes
fatores para o sucesso da Escola Inclusiva, tendo como principal papel fazer valer o direito à educação de
qualidade para todos.
Compreende-se que a escola tem o objetivo de difundir o conhecimento, também desempenha uma
função social, que vai além, nesse sentido incluir os alunos com necessidades especiais é dever da escola,
pois Educação é direito de todos.

Entendendo a inclusão
Para entendermos melhor o que significa Inclusão Escolar, podemos nos remeter ao significado da
palavra, tema bastante atual que vem ganhando espaço na sociedade e notoriedade em diversas áreas.
Qual o significado da palavra incluir? Segundo o Dicionário Aurélio Séc. XXI (1999) incluir é conter ou trazer
em si, abranger, fazer parte, inserir, introduzir. Pesquisando a palavra Inclusão temos que é o ato ou efeito
de incluir.
Apesar de a palavra “Inclusão” ser pequena e simples, não recebe o enfoque necessário pela
sociedade, às vezes por uma grande maioria se julgar “normal”. Nesse aspecto, é preciso pensar que a
normalidade é sempre relativa e dinâmica, observemos na explicitação abaixo:
“O princípio de normalização leva implícito, como referente, o conceito de
normalidade. A normalidade é um conceito relativo sujeito a critérios de tipo
estatístico. O que hoje é normal pode não ser ou ter sido ontem e não
sabemos como será amanha; o que aqui é normal noutro lugar ou vice-versa.
De tal maneira que os outros percebem nessa pessoa. Por isso é fundamental
mudar a atitude da sociedade perante o individuo, mais ou menos diferente,
e não mudar a pessoa, o que, por outro lado, não é muitas vezes possível”.
(Bautista, 1997, p.27)
Para isso, a conscientização da população e o esclarecimento sobre o assunto, mudaria a vida de
muitas crianças, famílias, até mesmo da sociedade em geral. Como relata Werneck:
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(...) “o desejo que Todo cidadão tem de ser incondicionalmente assimilado pela sua
sociedade. Começa com a família, a escola, a vizinhança, pequenas comunidades... E
depois? A pátria, o planeta, a galáxia, qualquer Tudo”.

(Werneck, 1999, p. 40).

Faz-se necessário lembrar que para o processo de inclusão acontecer depende, primeiramente, de o
sujeito estar ciente de seu lugar na sociedade e de oportunidades para que isto, de fato, aconteça. Para
isso, podemos nos basear em Santos (1995), que preconiza o direito de ser iguais quando a diferença nos
inferioriza e de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza.
O sistema educacional, diante da democratização do ensino, tem encontrado dificuldades em garantir
condições para as escolas receberem a todos os alunos e atendê-los segundo a capacidade de cada um,
sem descriminações, nem espaços segregados de educação.
Assim, a Educação Inclusiva frente à demanda de crianças com necessidades especiais nas escolas, é
um grande desafio para os docentes que dependem de capacitação para que possam atuar com as
diferenças na escola regular.
No entanto, a formação de docentes é um dos maiores obstáculos para o processo de Inclusão, esta
problemática se encontra na formação inicial, tendo em vista que os professores não são capacitados na
graduação para trabalharem com inclusão e também na formação continuada, sabendo que existe a
dificuldade do acesso a cursos para os educadores, obstruindo ainda mais o acesso a essa nova realidade.
Entretanto, temos que ter ciência também que o processo de inclusão não depende apenas da
preparação dos professores, mas também a mudança em toda estrutura educacional, nos âmbitos
administrativos, pedagógicos e físicos.
Sobre isso Mantoan explica que:
A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização e de
reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas
(especialmente as de nível básico), ao assumirem que as dificuldades de
alguns alunos não são apenas deles, mas resultam, em grande parte, do modo
como o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e
avaliada. (Mantoan, 2003, p. 57)
Considerando a principal função do educador a de ensinar, faz-se necessário lembrar que ninguém
atinge o saber supremo, vivendo num contínuo processo de aprendizagem e segundo Freire (1996), o
educador não tem o papel de apenas ensinar, mas também de aprender.
Nessa perspectiva:
Assim como qualquer aluno, os professores não aprendem no vazio. Por isso,
a proposta de formação parte do “saber fazer” desses profissionais, que já
possuem conhecimentos, experiências e práticas pedagógicas ao entrar em
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contato com a inclusão ou qualquer outra inovação educacional. (Mantoan,
2003, p.83)
Para que se tenha sucesso no processo de aprendizagem depende-se do trabalho cooperativo entre o
professor regular e o professor especializado. Sendo este o educador, com especialização, responsável
para atuar entre crianças com necessidades educacionais especiais, na busca de estratégias de ensino,
alternativas metodológicas, modificações, ajustes e adaptações na programação e atividades.
Além da questão de professores é necessário, no entanto, o entrosamento dos pais, escola e
funcionários, revisão das estratégias de ensino, reorganização do currículo, a partir do dialogo, construído
e reconstruído.
O convívio no ambiente escolar propicia ao aluno com deficiência ou não, a convivência com papéis
sociais, estabelecendo vínculos afetivos, aprendendo valores éticos e morais, tendo que lidar com regras
e compromissos, compreendendo que deve existir o respeito mútuo para tornar-los indivíduos
participativos e produtivos de acordo com suas potencialidades.

Atuação do PIBID
Dentro dessa problemática exposta acima o grupo PIBID do curso de Licenciatura em Matemática da
UFMS de Paranaíba criou um grupo de estudos denominado Grupo de Estudos da Práxis Inclusiva – GEPI
aberto a comunidade que se destina a discutir as teorias e práticas inerentes a Educação Inclusiva.
O que motivou a criação desse grupo de estudos, além da crescente discussão sobre Inclusão que
transpõe as barreiras da escola abrangendo outros setores da sociedade, foi o fato de a escola parceira
do PIBID ter dentre seus alunos pessoas com deficiências e apresentar dificuldades em implementar o
processo inclusivo.
As atividades do GEPI tiveram inicio no segundo semestre do ano de 2010 e tem a pretensão de, além
de discutir textos de Inclusão, trazer professores de várias áreas para atuarem na escola de modo que se
possa ir compreendendo as práticas inclusivas e mudando a realidade atual.

Considerações finais
Como podemos perceber a Inclusão é um processo necessário e que requer muito trabalho e empenho
da sociedade como um todo. A conscientização é um fator importante para o seu sucesso.
Entretanto, para a Educação Inclusiva, é preciso também que as mudanças incidam em questões como
discussão de currículo, aprovação ou reprovação, formação inicial e continuada dos professores,
acessibilidade, disponibilidade de materiais.
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A atuação do GEPI não tem como objetivo resolver o problema da inclusão, mas sim iniciar as
discussões necessárias para que o processo inclusivo comece sair do papel e que em um futuro possa-se
usufruir de uma sociedade justa e sem exclusões.
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O PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na
formação continuada
Matemática/ Paranaíba19
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Silva, Edilson Guedes da21

Resumo
Busca-se, neste trabalho, apresentar as atividades relacionadas à formação de professores
desenvolvida pelo grupo PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS campus de Paranaíba. Em Paranaíba este programa é desenvolvido
no Ensino Médio da Escola Estadual José Garcia Leal. O artigo apresenta a descrição da frente de trabalho
do PIBID intitulada “Em FormAção”. Este projeto dedica-se à elaboração de oficinas temáticas a serem
trabalhadas com professores da rede pública de ensino de Paranaíba. Nesta, o grupo ligado ao PIBID tem
ganho espaço cada vez maior, de forma que os professores de matemática, ali atuantes, foram buscar,
neste, uma referência para sua formação continuada.

Primeiras palavras
Este trabalho tem o intuito de apresentar as atividades ligadas à formação continuada de professores
desenvolvida pelo grupo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul – campus de Paranaíba, na Escola Estadual José Garcia Leal.

As atividades
O PIBID de Matemática da UFMS/Paranaíba desenvolve, na Escola Estadual José Garcia Leal, diversas
atividades ligadas ao ensino e aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, o que atualmente corresponde
a nove salas de aula e aproximadamente quinhentos alunos. Estas atividades correspondem a quatro
frentes de trabalho, que se denominam: Projeto “Fazer-compreender”, que se dedica a alunos com
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dificuldades de aprendizagem em Matemática; Projeto “Saber-crescer”, que objetiva constituir um grupo
de estudos em Matemática junto a alunos que mostram facilidade na aprendizagem de Matemática;
Projeto “Ser (verbo) Humano”, que se dedica a resgatar e discutir valores junto aos alunos e professores
(de diversas áreas) das salas participantes. Esse resgate e discussão são feitos por meio de filmes
que retratam histórias reais. Os filmes selecionados possuem a característica de provocar nos alunos a
reflexão sobre sua maneira de ser (verbo) humano. Exercício consonante com as ideias de Pinheiro, Bazzo
(2009) e D’ Ambrósio (2003) que sugerem a criação de espaços em que a atuação crítica discente seja
favorecida, possibilitando conhecer o aluno em suas características emocionais e culturais e, a este,
colocar-se à frente de ações em parceria com a universidade. E por fim, o Projeto “Em FormAção”, que se
dedica a elaborar oficinas temáticas para professores da rede pública de Paranaíba - MS.
Neste trabalho está em destaque a descrição das atividades organizadas para a execução do projeto
“Em FormAção”.
A princípio os professores apresentaram certa resistência às propostas que foram apresentadas para
a execução dos trabalhos ligados ao projeto PIBID na escola José Garcia Leal. Esta resistência justifica-se
por ter sido, este, um dos primeiros trabalhos dessa natureza (de busca por formas diferenciadas de
ensino de Matemática) realizado junto à escola. Formas, estas, que devem ir além da Matemática
Acadêmica vista em seus cursos de licenciatura. Segundo Perez (2004),
A formação do professor deverá constituir novos domínios de ação e
investigação, de grande importância para o futuro das sociedades, numa
época de acelerada transformação do ser humano, que busca desenvolver
seu projeto de cidadania. Exige-se, hoje, da profissão docente, competências
e compromissos não só de ordem cultural, científica e pedagógica mas,
também, de ordem pessoal e social, influindo nas concepções sobre
Matemática, educação e ensino, escola e currículo. (PEREZ, 2004, p. 252)
A partir de atividades que permanentemente desenvolviam-se – e ainda desenvolve-se com os alunos,
dentre essas se destaca: as atividades de reforço para os alunos com resistência em Matemática, o
trabalho de monitoria com alunos que demonstram facilidade nesta disciplina e a discussão de valores
humanos, contribuíram para conquistar a confiança dos profissionais da escola e a partir de então
começaram a ver os integrantes do projeto PIBID como potenciais auxiliadores em sua prática.
Por exigência dos órgãos estaduais de educação, os professores devem fazer uso do laboratório de
informática. Motivados por interesse (e necessidade devido a esta cobrança, Cf.. MODESTO, 2002) em
aprender sobre o uso da informática no ensino da Matemática e, assim, superar suas próprias
potencialidades de trabalho, os professores requisitaram ao PIBID que elaborasse minicursos voltados ao
ensino da Matemática com o auxílio do computador. Segundo o mesmo autor,
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Para que essa superação seja possível – e efetivamente implementada –
é necessário o aprimoramento de competências e habilidades profissionais.
Além disso, atuam nesse quadro de exigência constante de reflexão sobre a
prática e a atualização sobre o conteúdo de ensino: é indicado, portanto, um
estado permanente de formação. (MODESTO, 2002, p. 11).
Assim, por ser nosso primeiro contato direto com os professores de Matemática da escola optamos
por organizar cursos introdutórios sobre três softwares matemáticos. Para isto, dividimos o grupo em três
duplas e cada uma ficou responsável pela elaboração de um minicurso referente aos softwares Cabri
Geométre II, Logo e Geogebra.
Com isso busca-se através destes cursos a motivação dos profissionais em educação que atuam na
escola para o uso do computador, e assim os professores vejam o computador como um instrumento
auxiliar no ensino da Matemática. De acordo com Penteado (1999),
É preciso que, em nível de escola, o professor seja motivado a organizar e
desenvolver atividades com o computador, e, em parceria com os
pesquisadores, técnicos em Informática, pais, alunos e demais educadores,
possa criar estratégias para a resolução dos problemas locais. (PENTEADO,
1999, p. 311)
A exposição das oficinas para os professores se dará por minicursos oferecidos na escola/universidade
e por meio digital, ou seja, além dos minicursos presenciais as apresentações estão organizadas em mídias
removíveis (CD – ROM), a serem distribuídas nas escolas para os professores de Paranaíba e até mesmo
para professores de outras cidades. Busca-se, com o CD – ROM dinamizar essas exposições, pois, uma
das dificuldades na execução da frente de trabalho “Em Formação” é organizar as apresentações das
oficinas em um único dia em que se possa contar com a presença dos professores atuantes nas escolas
de Paranaíba.
Percebem-se, algumas vantagens na divulgação das oficinas através de mídia removível, dentre elas
se destacam: Os professores organizam-se de acordo com sua própria disponibilidade. Serão
apresentadas atividades referentes à tecnologia, assim, entende-se, que a utilização de um recurso
tecnológico como é a mídia removível favorecerá o entendimento das oficinas, uma vez que, para
compreensão do funcionamento do software o professor, poderá contar sempre com esse recurso, e nada
melhor que aprender um recurso tecnológico através de um artifício da tecnologia.
Ainda que a mídia seja um recurso permanente com o qual o professor poderá contar sempre que
sentir necessidade, a parcela de responsabilidade dos integrantes do grupo PIBID com essa frente de
trabalho não se extingue, pois, todos se colocam a disposição para o esclarecimento de possíveis dúvidas,
via e-mail ou pessoalmente. As demais frentes de atuação do PIBID continuam sendo desenvolvidas na
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escola paralelamente ao projeto “Em Formação”, isso favorece o contato entre professores e integrantes
do PIBID.
A partir desta atividade instaura-se uma prática que pretende ser contínua, envolvendo outras
temáticas, levantadas pelos professores e apontadas como sendo as que mais apresentam resistência.
Este levantamento foi feito principalmente pela supervisora do PIBID, por ser professora da escola e ter
um contato mais próximo com os demais professores. A supervisora pode relatar durante as reuniões do
grupo quais os temas que os professores mais têm dificuldade em trabalhar.
Pretende-se seguir a mesma linha de trabalho para as próximas capacitações dos professores, ou seja,
através da elaboração de oficinas temáticas e do apoio contínuo a esses profissionais durante a
permanência dos bolsistas na unidade escolar. Os próximos roteiros de trabalho deverão dedicar-se a
aprofundar conteúdos e algumas de suas possíveis abordagens, não tendo caráter introdutório como as
oficinas de informática.
Busca-se nas próximas oficinas, não abordar apenas o superficial dos conteúdos, mas sim, aprofundálos. Em Penteado (1999), a formação continuada dos professores na escola não se consolidará com o
apoio, apenas, de cursos esporádicos, devendo ser um exercício permanente, ou seja, pretende-se
alcançar na escola onde o PIBID atua uma formação de professores que seja constante.
Nas próximas oficinas ambiciona-se uma forma diferenciada de ensinar os conteúdos matemáticos
apontados pelos professores como sendo os que mais têm dificuldade de ensinar ou o aluno de aprender.
Pretende-se, principalmente alcançar uma contextualização do conteúdo visto, uma aplicação prática da
matéria vista em sala de aula. Segundo Perez (2004) a trajetória profissional nos tem mostrado que a
maioria dos alunos encontra dificuldade para aprender os conceitos matemáticos e poucos conseguem
perceber a utilidade e aplicação do que aprenderam.
As temáticas apontadas pelos professores são: Trigonometria, construção de sólidos geométricos e
funções.
Dentre estes conteúdos o que se percebe ser o mais dificultoso de trabalhar com os alunos, é o de
trigonometria. Também optamos pela construção de sólidos geométricos por ter sido detectado a
dificuldade em Geometria e elegemos Funções por ser um conteúdo central na formação em Matemática.
Na elaboração destes cursos contamos com a colaboração de alguns professores, ou seja, além das
duplas vinculadas ao PIBID, professores da escola apontaram quais são suas expectativas para a execução
das oficinas, e suas deficiências ao ministrar o conteúdo abordado pelo curso. Os professores também
indicaram formas de trabalhar o conteúdo, que integrarão o minicurso a ser repassado aos colegas de
profissão.
Para examinar a organização das oficinas, em critérios de tempo, quantidade de atividades e aceitação
do curso, os alunos integrantes do PIBID realizam na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus
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de Paranaíba – UFMS/CPAR, durante as aulas de Prática de Ensino VI, com acadêmicos do sétimo semestre
do curso de Licenciatura em Matemática, uma prévia do curso. Assim, foi possível detectar possíveis
falhas.
No segundo semestre de 2010 teve início uma atividade que busca implementar a formação de
professores, essa atividade consiste, na apresentação de ciclos de palestras a se realizarem no campus da
UFMS em Paranaíba, para essa atividade contamos com a colaboração de profissionais de outras
instituições de ensino apresentando aos acadêmicos e aos professores das escolas de Paranaíba, seus
estudos relacionados a educação.

Considerações finais
Com as atividades que são desenvolvidas na Escola Estadual José Garcia Leal, juntamente com os
alunos através de grupos de estudos, trabalho com estudantes com resistência em Matemática e também
com os que apresentam facilidade nesta disciplina, os integrantes do PIBID buscam ter contato com o diaa-dia de sala de aula, visto que, é neste ambiente que esses futuros profissionais irão atuar. Além, de ter
a oportunidade de colaborar com o desenvolvimento da educação básica.
Assim, ao mostrar os resultados dos trabalhos desenvolvidos com os alunos, o grupo PIBID passa a ter
uma maior credibilidade com os professores da escola. Inclusive, ter a chance de desenvolver junto a
esses profissionais um trabalho conjunto também fora da sala de aula atingindo assim, muito mais alunos
do que se vinha atingindo.
Entende-se que a atuação do grupo adquiria apenas resultados locais, ou seja, o trabalho com os
alunos implica em mudança com os alunos. Esse projeto “Em FormAção”, visa resultados mais globais,
entende-se que o trabalho com os professores, as vezes, implica em mudanças do professor, o que afeta
muito mais alunos.
A proposta dessas oficinas partiu do princípio de se trabalhar com projetos em educação, sobretudo
com o modelo de projetos em redes apresentados por Skovsmose e Penteado (2007), o que se busca com
a apresentação destas temáticas é se movimentar numa rede cujos nós são pessoas. É fundamental
perceber que o acesso a esses nós não ocorre por um caminho único, ou seja, numa rede não existe um
centro e, pela sua mobilidade, todos os nós podem constituir-se no centro. O que se pretende é obter
uma colaboração mútua, os integrantes do PIBID oferecem maneiras diversificadas de se trabalhar um
determinado conteúdo e os professores envolvidos correspondem com sua experiência em sala de aula.
Com isso nota-se que é de grande ganho não só para a formação dos integrantes do PIBID, mas para
a futura carreira docente, desenvolver atividades com professores atuantes na área.
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O PIBID no desenvolvimento dos projetos: fazer – compreender e
saber crescer
Matemática/Campus de Paranaíba 22
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Tizzo, Vinícius Sanches25

Resumo
Este artigo visa descrever duas frentes de atuação do subprojeto Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, campus de Paranaíba, são elas: Fazer – Compreender,
que se dedica a alunos com dificuldades de aprendizagem em Matemática e Saber – Crescer, que
objetiva trabalhar com alunos que mostram facilidade na aprendizagem de Matemática,
realizadas na Escola Estadual José Garcia Leal.

Introdução
Este trabalho intenciona versar sobre as atividades ligadas as frentes de atuação Fazer-Compreender
e Saber – Crescer, desenvolvidas pelo subprojeto PIBID do Curso de Licenciatura em Matemática da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/campus de Paranaíba em parceria com a Escola
Estadual José Garcia Leal.
Estas frentes de atuação direcionam-se em dar apoio aos alunos do Ensino Médio em relação à
Matemática, no caso da frente Fazer – Compreender o apoio é no sentido de sanar as dificuldades quanto
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ao aprendizado dos conteúdos propostos pelo professor em sala de aula. Já na frente Saber – Crescer
objetiva-se dar continuação e aprofundamento aos assuntos matemáticos.
Nessas frentes os acadêmicos bolsistas do PIBID têm a oportunidade de atuar em situações reais de
docência, assim como, experimentar novas ferramentas no ensino da Matemática provindas das
Tendências em Educação Matemática.

Frentes de atuação: fazer – compreender e saber – crescer
As atividades iniciais do PIBID buscavam proximidade dos bolsistas com a equipe escolar – técnicos e
professores, esta proximidade era necessária para que houvesse confiança da escola em relação às ações
do Programa.
Para isso, pensou-se em dar continuidade às atividades que eram desenvolvidas pelos estagiários da
Universidade, que consistiam em dar apoio aos alunos com dificuldade no aprendizado da Matemática.
Assim, a intenção foi usar um procedimento semelhante a essa atuação da Universidade na escola para
que as atividades do PIBID não chocassem a equipe escolar e também os alunos, uma vez que já estavam
acostumados com esse tipo de trabalho.
Assim, os bolsistas além de conversarem com os professores da escola para saber por onde começar
o atendimento aos alunos frequentaram algumas aulas para entender melhor como era a sua dinâmica.
Neste aspecto, essas foram as atividades que deram início ao que mais tarde denominou-se Projeto
“Fazer – compreender”, que se dedica a alunos com dificuldades de aprendizagem em Matemática. Os
bolsistas trabalham com as salas participantes do projeto, voltando-se à preparação de atividades
diferenciadas para a abordagem dos conteúdos vistos, paralelamente, em sala de aula, junto à professora
supervisora do PIBID.
Para isso, dividiram-se os bolsistas em duplas, que ficavam responsáveis em oferecer o atendimento
duas vezes por semana. Assim, como existiam quatro salas da primeira série foram oferecidos dois
horários de atendimentos, de forma que ficassem duas salas por dupla, no segundo e no terceiro anos
como era menor o número de salas de cada foi oferecido um horário de atendimento para cada série.
É importante salientar que as duplas alternavam-se no atendimento às diferentes séries, assim, a
dupla que atendia o primeiro ano em uma semana, na outra trabalhava com o segundo, na seguinte com
o terceiro e revezavam com as outras duplas.
A escolha de optar por duplas foi pensada no sentido de proporcionar aos bolsistas possibilidades de
aproximarem-se dos alunos, uma vez que o bolsista sozinho poderia ficar sobrecarregado. A proximidade
de educadores e alunos é sugerida por Freire:
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Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto
mais severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas relações com os alunos
[...] A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não posso obviamente permitir
é que minha afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever de professor no exercício
de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao
maior ou menor bem querer que tenha por ele. (FREIRE, 1996, p.159-60)
A organização dos horários de atendimento levou em consideração a estrutura e as atividades
regulares da escola, nesse aspecto, o período vespertino era o que mais favorecia as atividades do PIBID,
pois, nesse período havia mais salas disponíveis e não teria choque de horário com as atividades da escola.
Essa frente de atuação tem uma importante característica, pois, articula a busca pela alteração do
cenário encontrado na escola e o envolvimento dos licenciandos com situações de ensino marcadas pela
dificuldade de aprendizagem e pela discussão de Tendências como Modelagem Matemática, Resolução
de Problemas, Informática na Educação Matemática, Etnomatemática e História da Matemática.
É importante frisar que as atividades da frente Fazer – Compreender não eram restritas aos alunos
que tinham dificuldade, assim, alunos que tinham facilidade em Matemática também participavam e com
isso sentiu-se a necessidade de constituir um grupo que não trabalhasse somente no apoio às
dificuldades, mas também as potencialidades de alunos.
A necessidade de se criar outra frente de trabalho deu-se naturalmente, pois foi detectado que alguns
alunos queriam ir além do que apenas os conteúdos trabalhados pelo professor, assim pensou-se na
frente denominada Saber – Crescer.
Nessa perspectiva, a intenção era trabalhar por um prisma que permitisse o aprofundamento dos
temas de Matemática e consequentemente pudessem fazer relação com situações do nosso dia – a – dia.
Sobre a aproximação do conteúdo aprendido na escola com o cotidiano vivido pelo aluno, podemos nos
inspirar em Ferreira (1994) e D´Ambrósio (1996), que propõem um resgate da Matemática existente nas
formas de expressão cultural inerentes ao cotidiano do aluno, buscando respeitá-la e valorizá-la.
Nesse mesmo diapasão, Vianna (2008) versa que a educação deve-se atentar que a vida dos alunos
está cheia de matemáticas e que devem ser legitimadas na escola. Assim, a valorização dos saberes,
trazidos pelos alunos à escola, contribui para a aprendizagem.
Para isso, foi pensado em balizar as atividades dessa frente na Resolução de Problemas, que sugere
que seja trabalhado um conteúdo matemático a partir de uma situação problema, em conformidade com
isso:
Assim é importante reconhecer que a matemática deva ser trabalhada
através da Resolução de Problemas, ou seja, que tarefas envolvendo
problemas ou atividades sejam o veículo pelo qual um currículo deva ser
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desenvolvido. A aprendizagem será uma consequência do processo de
Resolução de Problemas. (Onuchic e Allevato, 2009, p. 221)
Para que essa frente tivesse além da característica de aprofundamento dos conteúdos também
auxiliasse na vida estudantil do aluno, foi feito uso da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas - OBMEP e do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM como instrumento motivador dos
estudos avançados.
Esta frente juntamente ao Fazer – Compreender proporcionou ao grupo PIBID a possibilidade de
refletir a prática docente, segundo Perez (2009) existe dois momentos em que o conhecimento em ação
é desenvolvido e adquirido. Em um primeiro momento tem-se a reflexão – na – ação que ocorre
simultaneamente a prática e permite ao educador tomar decisões diante do inesperado e em um segundo
momento a reflexão – sobre – a – ação que ocorre após a ação, que é a avaliação que o professor faz do
que acredita ter acontecido durante a aula.
Esse momento de reflexão na prática e sobre ela, para os bolsistas, é de suma importância para sua
formação, pois no que diz Perez (2009) depois da compreensão desse momento, o futuro professor
poderá conquistar sua autonomia e se tornar um membro atuante na escola.
Além disso, a realização dessas duas frentes de atuação ofereceu aos integrantes do grupo PIBID a
possibilidade de estudar conceitos e conteúdos matemáticos que vão além dos que foram abordados no
curso de Licenciatura.

Considerações finais
Como se percebe as frentes de atuação Fazer – Compreender e Saber – Crescer não tem a intenção
somente de sanar dúvidas ou aprofundar conhecimentos de Matemática dos alunos, mas também exige
que os bolsistas do PIBID façam pesquisa e reflitam a prática docente, além de possibilitar a construção
de sua práxis educacional.
O contato dos bolsistas com a rotina escolar e suas peculiaridades permite a análise de prós e contras
da prática escolar possibilitando a construção de uma Educação de qualidade.
Referências
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Ser aluno é Ser (verbo) Humano
Matemática/ Paranaíba 26
Garcia, Ana Carolina27
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Jesus, Graziele Martins de29

Resumo
Objetiva-se neste artigo, apresentar as atividades relacionadas ao projeto Ser
(verbo) Humano desenvolvido pelo grupo PIBID (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS campus
de Paranaíba. Este projeto foi desenvolvido em conjunto com alunos do Ensino Médio
da Escola Estadual José Garcia Leal, e teve como objetivo trabalhar temáticas como:
indisciplina, respeito, violência, motivação, família, amizade, drogas, sexualidade,
discriminação racial, preconceito, superação.

Introdução
As universidades possibilitam aos alunos uma formação repleta de conteúdos específicos e
conhecimento amplo da profissão escolhida, mas nem todos os alunos se encontram habilitados após o
ensino superior a exercer com coerência e habilidade sua profissão. Com o intuito de melhorar essa
relação e sanar essa lacuna criada entre o curso superior e o mercado de trabalho, o estágio proporciona
essa integração. Os cursos de licenciatura são os mais comuns a proporcionarem essa aproximação aos
seus alunos, que na maioria das vezes, são efetuados nas escolas da comunidade em que está inserida a
universidade.
Visando esse envolvimento, as universidades “vão” até as escolas públicas em busca de parcerias para
que esta se torne local de realização de suas pesquisas. Entretanto, essas parcerias nem sempre são
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trabalhadas de forma coletiva, prejudicando assim os resultados esperados ao fim do projeto proposto.
(SANTOS et al, 2006) O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, de Paranaíba-MS, viabiliza a integração entre a universidade e as
escolas públicas, em particular a Escola Estadual “José Garcia Leal”.
Embora já exista a parceria entre a universidade e as escolas públicas do município, proporcionando
aos alunos a oportunidade de estágio, o projeto propicia aos alunos universitários bolsistas, não só a
experiência de observar a realidade escolar, mas também de participar ativamente nas atividades
decorrentes da carreira do magistério.
Essa relação traz bons frutos, tanto para a universidade, quanto para a escola, pois ambos colaboram
coletivamente com a melhoria da educação: a universidade com ênfase em habilitar e capacitar seus
alunos para a carreira docente, e a escola com a melhoria da educação básica. Podemos observar o êxito
desse tipo de parcerias, também em Santos:
Atividades como participação no planejamento escolar, elaboração de
metodologias alternativas e a responsabilidade de ministrar aulas colaboram
de forma significativa, enriquecendo a formação dos graduandos. Quanto à
visão dos professores, essa parceria proporcionou um maior rendimento em
termos qualitativos, motivando e dinamizando as aulas, obtendo um
aprendizado mais significativo, além de estimular nos alunos ao futuro
ingresso na universidade. (SANTOS et al, 2006)

Projeto “Ser (Verbo) Humano”
A busca por alternativas e recursos atrativos aos olhos dos alunos e professores fez o grupo encontrar
na mídia a saída para resgatar os valores esquecidos pelos alunos. Com propriedade, Moran nos fala:
O vídeo [...] atrai os alunos [...] aproxima a sala de aula do cotidiano, das
linguagens de aprendizagens e comunicação da sociedade urbana, mas
também introduz novas questões no processo educacional. [...] O vídeo parte
do concreto, do visível, do imediato, próximo, que toca todos os sentido.
Mexe com o corpo, com a pele, nos toca e “tocamos” os outros, estão ao
nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo
envolvente. Pelo vídeo sentimos e experenciamos sensorialmente o outro, o
mundo, nós mesmos. (MORAN, 1995, p.27-28)
A escolha dos filmes deveria contemplar questões como indisciplina, respeito, violência, motivação,
família, amizade, drogas, sexualidade, discriminação racial, preconceito, superação, entre outros.
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Algumas precauções foram tomadas inicialmente pelo grupo PIBID, como a escolha de filmes que
seriam baseados em fatos reais, filmes que não estimulassem a perda de valores que queríamos resgatar,
filmes que apresentassem linguagem coloquial e que trouxessem figuras de jovens para que os alunos
pudessem se identificar e reconhecer nas imagens.
A vivacidade das imagens e sua reprodutibilidade facilitaram sua aceitação
como pura representação da realidade. Mesmo sabendo que são montadas,
a magia e o encantamento do fluxo de imagens fazem o expectador reagir
como se fosse a própria realidade. (OLIVEIRA, 2006, p.134)
Cada um dos bolsistas pesquisou filmes que abordassem os temas acima relacionados. Durante muitas
reuniões, cada filme foi cuidadosamente discutido entre o grupo para que todos expressassem suas
opiniões e chegassem a um consenso quanto a pertinência do filme diante dos objetivos do projeto.
Alguns filmes se mostraram muito interessantes, porém não compreendia a faixa etária a ser atingida.
Entre esses, podemos citar “Happy Feet” e “O Corcunda de Notre Dame”: são filmes que retratam muitos
valores éticos e morais, entretanto se tratam de filmes de desenhos animados, o que poderia causar uma
distorção da intenção do filme (diversão), e em relação aos alunos, poderiam ser interpretados como um
público infantil. Outro que também chamou-nos a atenção foi o filme “Escritores da Liberdade”, porém
se mostrou um filme um tanto quanto violento, e que poderia ser entendido como um apelo e incentivo
a violência.
Depois de muitas discussões e análise dos filmes, foi decidido que seriam assistidos quatro filmes: “A
Procura da Felicidade”, “Vem Dançar”, “Meu Nome Não é Johnny” e “De Porta em Porta”.
Todos os bolsistas assistiram aos filmes com antecedência. Com o auxílio da professora supervisora
foram convidados a participar de uma seção dos filmes três alunos de cada sala do Ensino Médio, sendo
um deles representante de um grupo caracterizado pela problemática levantada, por exemplo, sala
marcada por preconceito. Esses alunos integraram o grupo PIBID como “ajudantes”, onde seu papel era
assistir, junto aos bolsistas, aos filmes que seriam exibidos a seus colegas na semana seguinte e elaborar
um roteiro de discussões dos pontos relevantes que seriam abordados de maneira crítica durante seção
de cinema.
A escolha desses alunos foi motivada pela intenção de facilitar o diálogo e a aproximação com o
restante das salas. Os pontos que esses alunos citavam, bem como as cenas e valores de destaques nos
filmes, são pontos que eles acreditavam ser de maior importância a serem abordados nas suas respectivas
salas.
Outra preocupação decorrente desse projeto era o deslocamento dos alunos da escola para a
universidade, pois a intenção era propiciar uma seção de cinema fora do local costumeiro de estudo, e
ainda de unir duas salas de cada vez, ação impossibilitada pelos espaços da escola estadual. Os alunos
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foram então deslocados com o auxílio de um ônibus cedido pela prefeitura municipal até o anfiteatro da
UFMS/CPAR, devidamente autorizados por escrito pelos seus responsáveis legais.
A ideia central das seções de cinema era proporcionar uma discussão integrada entre o grupo PIBID,
os alunos e os professores que os acompanhavam. Após cada seção era transmitida uma apresentação
em PowerPoint, que continha as principais cenas e questões que o filme trazia, e que haviam sido
apontadas pelos alunos “ajudantes”. O maior medo do grupo era que os alunos não se interessassem pela
discussão e permanecessem calados. Dessa forma, deveria ser criada uma estratégia juntamente com os
alunos “ajudantes” para instigar os demais discentes de forma que todos, e principalmente os alunos
“resistentes”, se expressassem e se identificassem diante das cenas escolhidas.
A estratégia de ter seus colegas como mediadores da discussão obteve êxito, pois praticamente todos
expressaram suas opiniões, medos e incertezas. A cada apresentação de filme, as discussões tornavamse cada vez mais argumentativas e fundamentadas, o que para o grupo representada um avanço. Segundo
Pinheiro e Bazzo (2009):
Há necessidade, portanto, de capacitar os cidadãos com uma competência
critica para não somente aceitar tais decisões, mas principalmente para
questioná-las, exigindo a participação em debates que possam envolver o
ambiente em que vivemos. (p. 106) Grifos do Autor
As questões que mais provocaram discussão foram racismo, discriminação, preconceito, motivação e
substâncias proibidas.
Como resultado imediato a relação entre os alunos da Escola Estadual “José Garcia Leal” e o grupo
PIBID solidificou-se. Os laços que já existiam, estreitaram-se e fortaleceram-se ainda mais. Além de criar
um espaço para que os alunos pudessem se expressar, o tão esperado círculo entre a escola pública e a
universidade parece se fechar.
Ao final das seções, em comum acordo com a coordenação e direção da escola, foi organizado um
sarau, onde os alunos expressariam suas habilidades artísticas em forma de dança, teatro, palestras,
música, poemas, desenhos, grafites, artes plásticas, entre outros.
Cabe aqui ressaltar que toda a organização das apresentações foi feita pelos próprios alunos. A única
intervenção do grupo PIBID era quanto à orientação de roupas a serem usadas, assuntos tratados e
principalmente quanto à linguagem usada por eles.
A atribuição de responsabilidades dá indícios de desenvolvimento de uma postura crítica e
autoconfiante na sociedade em que vivemos; o que pode ser confirmado pela brilhante preparação e
apresentação de duas palestras envolvendo temas polêmicos como drogas, família, motivação e fé.
Moran nos fala que:
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Temos que aproximar ao máximo nossa linguagem da dos alunos, nossa
abordagem da deles, nossas vivências da deles. Mas sempre haverá uma
diferença enorme de percepção e formas de expressão. Um caminho mais
imediato de comunicação é focar mais a relação afetiva, gostar dos alunos
como eles são, chamá-los para participar, aproveitar todo o potencial para
motivá-los, valorizá-los, incentivá-los, surpreende-los. Pela interação afetiva
creio que conseguiremos encontrar um atalho de aproximação, que superara
o abismo que separa nosso universo perceptivo, racional e linguístico. (2002)
Grifos do Autor
O sucesso do projeto é tamanho que os alunos esperam e cobram continuidade. E assim o grupo PIBID
pode ver que confiar e atribuir responsabilidade aos alunos, e criar um ambiente diferenciado de ensinoaprendizagem é a maneira mais fácil de se chegar a onde se quer.

Considerações finais
A educação escolar que tem por base difundir o conhecimento construído ao longo dos anos apresenta
além desta característica o objetivo de trabalhar conceitos de cidadania, respeito, solidariedade,
cooperação, entre outros.
Este projeto mostrou que além da formação de Matemática Acadêmica o futuro educador matemático
requer sensibilidade e competência de poder articular outros temas em suas aulas além da Matemática.
A Educação do futuro requer que o educador tenha condições de contribuir para a formação integral
do aluno e isso implica em conscientizá-lo de que é necessário ser – verbo – humano.
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Utilização de Jogos e Desafios no Ensino de Matemática
Matemática/ Ponta Porã
Bordin, A.
Mariani, R.
Silva, V. A. da

Resumo
As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos bolsistas Pibidianos na Escola Estadual João
Brembatti Calvoso foram pensadas após a identificação de problemas enfrentados pelos
professores e alunos como o índice de evasão, a dificuldade de aprendizagem de matemática e
outros. Dessa forma, por meio de pesquisas, encontros e discussões entre os envolvidos nesse
projeto selecionamos algumas práticas pedagógicas que auxiliassem professores e alunos no
processo ensino e aprendizagem da escola de aplicação. Entre elas podemos citar resolução de
problemas, desafios, curiosidades e jogos matemáticos que foram aplicados em forma de
sequência didática. Essas diferentes práticas despertaram o interesse dos alunos pela disciplina
de matemática, desta forma, acredita-se que essas atividades promovam a construção do
conhecimento, a melhoria da capacidade de raciocínio e do desempenho nas aulas de
matemática. Vale ressaltar que a iniciação a docência e os cursos de formação continuada
possibilitaram a constante avaliação das práticas adotadas realimentando as informações para
correções e tomada de novas decisões.

Introdução
Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a
criatividade e a capacidade de resolver problemas. É com essa perspectiva que professores e profissionais
da educação devem procurar alternativas para aumentar a motivação dos alunos para a aprendizagem, o
desenvolvimento da autoconfiança, a organização, a concentração, a atenção, o raciocínio lógicodedutivo e o senso cooperativo, incrementando as interações entre os indivíduos, consolidando a um
processo de socialização.
Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a construção do
conhecimento matemático. Referimo-nos àqueles que implicam em conhecimentos matemáticos.
Vygotsky afirmava que o brinquedo estimula a curiosidade, a autoconfiança e proporciona o
desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.
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O ensino de matemática encontra diversos desafios no sentido de minimizar problemas e dificuldades,
tendo em vista as dificuldades de interpretação de enunciados, em razão de uma expressiva maioria de
professores sem formação especifica em matemática ou ainda por estarem cursando a graduação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a formação de docentes para atuar na
educação básica deverá ser no mínimo em nível superior de licenciatura ou graduação, mas como
sabemos essa não é a realidade encontrada em grande parte das escolas em nosso país.
Neste contexto, os integrantes do subprojeto PIBID do campus Ponta Porã, em ação conjunta,
envolvendo acadêmicos e professores do curso de matemática da UFMS, professores e alunos da Escola
Estadual João Brembatti Calvoso, se detiveram na intenção de refletir sobre a realidade dos problemas,
no âmbito escolar, visando identificar as deficiências, numa perspectiva de um ensino de qualidade e na
tentativa de saná-las de maneira a promover a inclusão de todos.

Referencial Teórico
Podemos verificar no ensino da matemática situações contraditórias, tanto para os professores como
para os alunos. Temos por um lado que a matemática é uma área do conhecimento importante, que
influencia diretamente em outras áreas do conhecimento, mas por outro lado uma disciplina com graves
problemas de aprendizagem o que resulta em aversão, tendo como consequência a evasão e a reprovação
escolar.
No contexto atual marcado por sucessivas transformações, a educação, tem o papel de transformar
também o cidadão e na qualidade de prática social, tem o dever de contribuir positivamente no processo
de desenvolvimento da cidadania.
Pensar a matemática como ferramenta para solucionar desafios cotidianos é de certa maneira um
grande passo para socializar seus preceitos.
Segundo os PCN:
As características e as necessidades cotidianas fazem com que os alunos
desenvolvam uma inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer
problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto,
desenvolver ampla capacidade para lidar com a atividade matemática. (BRASIL,
1997, p. 37).
Sugerir o uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática pode ser uma possibilidade para fazer
da matemática algo mais “real”. Tal metodologia tem o objetivo de fazer com que crianças, adolescentes
e até mesmo adultos gostem de aprender matemática, pois, mudando a rotina da aula pode-se despertar
o interesse do aluno. As atividades didáticas por meio de jogos, como dominó, palavras cruzadas,
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memória e outros, permite que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até divertido.
Para isso, eles devem ser utilizados ocasionalmente para preencher as lacunas que se produzem na
atividade escolar diária. Neste sentido verificamos que há três aspectos que, por si só, justificam a
incorporação dos jogos em sala de aulas: o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e a
formação de relações sociais.
Segundo Borin (1996) ao introduzirmos os jogos nas aulas de matemática podemos diminuir alguns
bloqueios apresentados por alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados para aprendêla. Em um jogo, onde é difícil manter uma atitude passiva e a motivação é grande, ao mesmo tempo em
que se fala de matemática, apresenta-se também atitudes mais positivas frente a processos de
aprendizagem.
Jogar não é estudar nem trabalhar, mas jogando, o aluno aprende, sobretudo, a conhecer e
compreender o mundo social que o rodeia. Os jogos educativos requerem um plano de ação que permita
a aprendizagem de conceitos matemáticos e culturais de uma maneira geral, assim, professores e alunos
precisam estar envolvidos. Faz-se necessário que o aluno se proponha a jogar e que o professor ocupe
um horário dentro de seu planejamento de forma a pensar a melhor maneira de explorar todo o potencial
dos jogos, os processos de solução, os registros e discussões sobre possíveis caminhos que poderão surgir.
Segundo Malba Tahan, (1968), ''para que os jogos produzam os efeitos desejados é preciso que sejam de
certa forma, dirigidos pelos educadores''
Neste contexto é que colocamos a importância de se trabalhar de forma diferenciada em sala de aula,
buscando a formação de cidadãos pensantes, pessoas que possam por meio de atitudes, mostrar a
realidade em relação às verdades absolutas. Pensar é mais do que um pensamento, é uma atitude.
Segundo, Sá (2007) “aprender sem pensar é trabalho perdido” (p. 50).

Atividades Desenvolvidas
Durante o período de desenvolvimento do subprojeto de Matemática/PIBID de Ponta Porã,
concentramos nossas atividades em pesquisa e estudo das mais diversas formas de desafios e jogos
matemáticos, com o intuito de motivar e estimular os alunos a utilizarem o raciocínio lógico e assim
promover a construção do conhecimento. Utilizamos para os alunos do projeto, algumas práticas
pedagógicas apresentadas nas disciplinas de Didática e Prática de Ensino em Matemática.
Uma destas práticas trata-se da “sequência didática” que envolve atividades como cruzadinhas,
operação com números, pirâmide, quadrados mágicos, jogos de xadrez e outros que, adaptados à
matemática, estimulam a curiosidade e facilita o aprendizado em sala de aula auxiliando no processo
ensino e aprendizagem de matemática.
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Tais procedimentos, mais do que pensar, possibilitam também ampliar o conhecimento cognitivo de
forma simples e prática, além de permitirem identificar e auxiliar nas dificuldades individuais de cada
aluno.

“?”
“?”

3
X+2

-5x
X+1
Pirâmide

Quadrado mágico

Jogos com xadrez
Jogos com tabuada
Figura 45
As palestras e minicursos oferecidos pelo subprojeto PIBID, propiciaram um aprimoramento e a
consolidação de conhecimentos aos acadêmicos envolvidos, atingindo o propósito de auxiliar em nossa
formação de maneira continuada.

Resultados Obtidos
Para nós acadêmicos bolsistas e futuros educadores, é uma oportunidade ímpar iniciar a docência por
meio do subprojeto PIBID, uma vez que estamos vivenciando experiências com alunos e nesses momentos
podermos auxiliá-los, utilizando todo aprendizado obtido em nosso curso. Ao iniciarmos nossas
atividades, encontramos algumas dificuldades de aprendizagem nos alunos envolvidos no subprojeto, que
durante o seu desenvolvimento, por meio de perguntas e de respostas objetivas iam se desfazendo e
consequentemente percebemos que, ao esclarecê-las o aprendizado se evidenciava e assim, ao
aplicarmos novos desafios, o interesse em participar ativamente das atividades propostas para aprender
os conteúdos matemáticos tornaram-se evidentes.

184

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

A ênfase em jogos é importante para nossa metodologia, pois acreditamos que a relação divertimento
e aprendizado, de fato, se tornam imprescindível na educação, seja em matemática ou em outras
disciplinas.
Nesta perspectiva é que auxiliamos o aluno a romper barreiras do aprendizado da matemática e
contribuímos para despertar o raciocínio lógico. Podemos então dizer que temos o privilégio e a satisfação
de estar participando deste projeto. Vale ressaltar que este período de trabalho que tivemos contato com
esses alunos nos proporcionou resultados valorosos, pois vemos que os alunos estão aprendendo e com
entusiasmo e nós estamos “aprendendo ao ensinar”. Outro ponto positivo é o relato de professores e
coordenação da escola envolvida neste projeto que perceberam a melhoria no aprendizado de alguns
alunos participantes deste subprojeto.
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Resumo
A gincana de Matemática é uma das ações do subprojeto Pibid/Matemática do Campus de
Ponta Porã, que teve como objetivo despertar o interesse pela disciplina de Matemática nos
alunos de 6º ao 9º ano. As atividades da gincana foram elaboradas de forma a trabalhar com
diferentes segmentos da matemática, visando a aprendizagem de álgebra, geometria e
aritmética. Essas atividades aconteceram também como uma forma de envolver outras
disciplinas, propiciando assim, uma integração entre todos os eixos da escola. Essa iniciativa pode
ser uma oportunidade de aproximação entre o ensino superior e o ensino fundamental,
contribuindo para o processo de formação de professores e a melhoria da qualidade do ensino.

Introdução
A disciplina de Matemática tem papel fundamental na evolução da humanidade, por exemplo, na
Grécia clássica os filósofos recorriam a ela para demonstrar suas ideias e comprovar seus experimentos,
a ponto de Platão escrever na entrada de sua academia a frase: “Que ninguém que ignore a Matemática
entre aqui”, ressaltando sua importância.
Por volta do século XV na era conhecida como a dos grandes descobrimentos, da conquista e da
colonização, a Matemática também teve papel decisivo devido à expansão dos sistemas educacionais
impulsionado principalmente pela escrita e pelo sistema de numeração dando o registro de quantidades,
de operações aritméticas de tabelas auxiliando a navegação, registros de dados astronômicos, inclusive
pelo livro que marca o início da ciência moderna de Isaac Newton com o título de “Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica”.

186

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

Nesses relatos, podemos perceber a utilização da Matemática para resolver problemas reais, ou seja,
algo prático e útil. Mas isso, em geral, não é o que vemos atualmente em nossas escolas de ensino
fundamental, pelo contrário, presenciamos uma insistência em se ensinar uma Matemática
desinteressante, obsoleta e inútil.
Frente a essa problemática professores e coordenadores da Escola Estadual João Brembatti Calvoso
solicitaram ao grupo que atua no subprojeto de Matemática do Pibid/campus de Ponta Porã, que os
auxiliassem na realização da ação Projeto Gincana da Matemática, utilizando-se de atividades dinâmicas,
que trabalhasse com a Matemática em conjunto com outras áreas do conhecimento, ou seja, de forma
interdisciplinar.
A gincana proporcionou para os alunos participantes um dia de atividades recreativas, com enfoque
nas atividades que envolveram as disciplinas de Matemática, História, Geografia, Educação Física, Artes,
língua Portuguesa, Ciências e Espanhol, de forma a mostrar aos alunos que é possível encontrar prazer
em estudar e fazer uso de elementos matemáticos e suas respectivas aplicações. Ao desenvolvermos
essas atividades, proporcionamos aos participantes a oportunidade para utilizar o raciocínio lógico,
treinar o pensamento independente, colocar a criatividade e as faculdades inventivas em evidência,
ressaltando a capacidade de cada um na busca de soluções para resolver problemas.
Nessa perspectiva de ação, buscamos alternativas para motivar os alunos rumo ao sucesso da
aprendizagem, acreditando ser possível ainda contribuir para o processo de formação e da melhoria da
qualidade de ensino.
Além de todos os fatos já colocados, ressaltamos também sua importância no processo de formação
de professores, em particular, dos futuros professores de matemática, uma vez que a participação dos
bolsistas do subprojeto PIBID e dos acadêmicos do curso de Matemática da UFMS/CPPP, oportunizou um
contato direto com os alunos e professores do ensino fundamental, onde vivenciaram experiências
docentes e realidades escolares, uma vez que poderão influenciar futuramente em suas práticas
pedagógicas.

Referencial Teórico
Em geral, uma das preocupações dos educadores é a dificuldade de aprendizagem dos alunos em
todas as áreas. Ao fazer o diagnóstico de tais dificuldades, o professor procura meios para mudar esse
quadro. Outro fator que preocupa é em relação ao sentimento de inferioridade que fica evidente no
aluno, quando percebe que não aprende os conteúdos, sentimento extravasado algumas vezes em forma
de mau comportamento, recaindo sobre o professor a necessidade de buscar formas diferenciadas para
resolver o problema. Professores também precisam lidar com a falta de formação pedagógica, além de
encontrar meios de superar seu próprio déficit de conteúdo. “Parte dos problemas referentes ao ensino
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de Matemática estão relacionados ao processo de formação do magistério, tanto em relação à formação
inicial como à formação continuada” (BRASIL, 1997, p.24).
Neste contexto, torna-se importante a união entre escolas e universidades, ou seja, a universidade
entra no intuito de formar ou auxiliar o profissional, proporcionando caminhos que lhe permitam
conhecer métodos de ensino, momentos de pesquisa, estudo e reflexão que o auxiliem na tomada de
decisões e a escola se abre para a iniciação à docência resultando em uma melhor formação de base.
A reflexão sobre a prática pedagógica também é importante, pois propicia ao professor, mais que
repensar suas práticas pedagógicas, a busca de atividades desafiadoras e construtoras promovendo uma
transformação, de meros repetidores de conteúdos, passam a atuar como meio facilitador no processo
de aprendizagem dos alunos. Lorenzato (2006) ressalta que “A falta de reflexão do professor sobre sua
prática pedagógica pode garantir a repetição de um ensino destituído de significado para os alunos [...]”
(p. 127).
O despertar para um novo fazer Matemático, nos fez buscar novos conhecimentos e novas formas de
trabalhar em sala de aula, apropriar-se de conteúdos significativos e aplicá-los, bem como trocar
experiências com professores e colegas acadêmicos. Nesta experiência consideramos os jogos
matemáticos como uma metodologia de ensino eficaz.
Os PCN de Matemática para o Ensino Fundamental (1997) colocam a importância do jogo como
recurso pedagógico e sua utilização nas atividades propostas, o que pode contribuir na formação,
construção e desenvolvimento dos processos psicológicos dos alunos. O jogo geralmente desperta no
aluno o interesse, torna-o ágil e contribui na elaboração de estratégias. Ao manusear objetos práticos, o
aluno poderá lidar mais facilmente com as situações abstratas da matemática.
Com base no que expomos, foi que pensamos em possibilidades de propostas de ensino até então
desconhecidas para nós, entre elas, a de trabalhar com o projeto da gincana Matemática como uma
atividade coletiva.
Para a realização da Gincana utilizamos diferentes jogos e situações matemáticas, além de resolução
de problemas de diferentes contextos, o que possibilitou o envolvimento e a aprendizagem também por
parte da equipe organizadora. Ao trabalharmos com a disputa, promovemos a vontade de vencer e esta
na maioria das vezes supera o medo de errar, o que consideramos um progresso, visto que no geral as
pessoas aprendem com o erro.
Lorenzato (2006) destaca a importância de valorizar os erros dos alunos para a aprendizagem, segundo
o autor “[...] mesmo errando, o aluno está evoluindo, isto é, o erro possui um valor formador”
(LORENZATO, 2006, p. 50).

Assim, considerando que o aluno ao trabalhar com uma atividade lúdica se arrisca mais, e
que é essa liberdade que fascina os jogadores e os envolvem, tornando-os mais participantes. Como
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ninguém é obrigado a jogar ou permanecer no jogo, a atividade é livre, “daí sua natureza lúdica, divertida,
alegre e que se sustenta pelo simples prazer funcional” (MACEDO, 2006, p.18).
Nesse ambiente é que aconteceu a gincana de matemática e provavelmente os fatores colocados
anteriormente, contribuíram para que a Gincana tivesse êxito e consequentemente um papel facilitador
no processo ensino e aprendizagem.

Atividades Desenvolvidas
Uma das primeiras atividades desenvolvidas neste período de pesquisa e estruturação da Gincana foi
compor os grupos para as frentes de trabalho, tendo em vista definir cada grupo e suas respectivas tarefas
e responsabilidades. Posteriormente elaboramos um programa de conteúdos a ser trabalhado e claro não
deixando de fora o momento mais esperado e planejado de todo o processo, a realização da Gincana
propriamente dita.
Os professores e coordenação da Escola Calvoso indicaram os conteúdos que os alunos deveriam rever
e esses foram cobrados nas provas, durante a realização da Gincana de Matemática.
Utilizamos de jogos e desafios que estimulam o raciocínio tais como produzir grito de guerra (em
espanhol) e paródia envolvendo conteúdos matemáticos, atividades como caça ao tesouro envolvendo
desafios matemáticos, Tangran envolvendo raciocínio lógico, Tabuleiro Humano envolvendo as quatro
operações, Corrida do saco envolvendo tabuada, Quizz matemático atividades como pirâmide de fração,
quadrado mágico, enigma e jogo da rainha envolvendo resolução de problemas, apresentação de um Livro
de matemática e de um livro de outra disciplina de edição mais antiga, apresentação de um professor de
matemática e de um de outra disciplina com mais idade, prova do certo ou errado envolvendo
conhecimentos matemáticos em geral, desfile do garoto e garota (I Parte) – Apresentação (garoto e
garota) + texto (líder faz a leitura enquanto o garoto e a garota desfilam a caráter de outras disciplinas e
(II Parte) - Apresentação (garoto e garota) + texto (líder faz a leitura enquanto o garoto e a garota desfilam
a caráter da disciplina de matemática (História da Matemática - matemáticos e suas contribuições).
Vale ressaltar que algumas atividades foram pedidas no decorrer do mês que antecedeu a Gincana de
Matemática.

Resultados Obtidos
Para nós, integrantes do subprojeto PIBID de Matemática do Campus de Ponta Porã e futuros
educadores, foi muito interessante e proporcionou enorme satisfação estarmos envolvidos nesta
Gincana, que desenvolve atividades que auxiliam no processo ensino e aprendizagem de Matemática e
suas interfaces com outras áreas.
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Esse processo de ensino e aprendizagem é fator preocupante para nós, tendo em vista que seremos
ou já nos sentimos em parte como educadores, uma vez iniciados na docência como acadêmicos bolsistas
do subprojeto.
Ao longo de todo o processo percebemos a motivação, a adesão e participação de todos os envolvidos
no projeto da Gincana, tanto da comunidade escolar Calvoso, como da comunidade Acadêmicos do PIBID
e da UFMS Campus de Ponta Porã do Curso de Licenciatura em Matemática.
Tais fatos apontam resultados positivos, uma vez que se percebe o envolvimento da escola como um
todo na realização deste projeto. Por um bom período, o que se ouvia nos corredores envolvia o projeto
Gincana, quer seja, por parte dos alunos, quer seja, por parte dos professores e acadêmicos.
No dia da gincana contamos com 300 alunos divididos em 14 equipes (representado por 14 cores),
com seus respectivos professores padrinhos (foram escolhidos os conselheiros de turma), com todas as
atividades preparadas, prontas e ansiedade para o grande acontecimento.
Como não podia deixar de ser, por conta do compromisso e responsabilidade de todos os sujeitos
envolvidos com a Gincana os resultados foram satisfatórios, tivemos um dia em que verificamos a
competência e a disposição de cada um e constatamos que é possível ensinar de forma diferenciada e
interessante.

Referências Bibliográficas
BRASIL.MEC. Referenciais para Formação de Professores. Brasília: MEC/SEF, 1999.
BRASIL/ Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática.
Brasília: MEC/ SEF, 1997.
BOYER, C. B. História da Matemática. São Paulo: Edgar Blucher, 1996.
D'AMBROSIO, U. (Docente): Educação Matemática, Tecnologia e Sociedade, Conferência de
Abertura; 2002; Conferência; VII EPREM - Encontro Paranaense de Educação Matemática; SBEM - PR;
Português; Foz do Iguaçu; Foz do Iguaçu/PR; BRASIL; Impresso.
LORENZATO, S. Para aprender matemática. Campinas: Autores Associados, 2006. (Coleção Formação
de Professores).
MACEDO, L; MACHADO, N. J.; ARANTES, V. A. (Orgs.). Jogo e projeto: pontos e contrapontos.
São Paulo: Summus, 2006.

190

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

Jogos Matemáticos: o uso do lúdico para ensinar matemática no
Ensino Fundamental
Matemática/Campus de Ponta Porã
Espindola, L.G.
Oliveira, C. da S.
Silva, V. A. da

RESUMO
Com o objetivo de identificar os problemas enfrentados pelos professores e alunos da Escola
Estadual João Brembatti Calvoso, realizamos reuniões com professores, diretores e pais de
alunos. Em seguida fizemos estudos para elaborar possíveis ações para saná-los. Entre as ações
estão a elaboração de materiais pedagógicos como os jogos matemáticos, as sequências
didáticas, a seleção de filmes, testes e curiosidades que despertem o interesse dos alunos pela
matemática. Neste contexto, esperamos viabilizar o desempenho escolar dos alunos de maneira
a facilitar a aprendizagem de matemática, contribuindo para a redução de índices de reprovação
e propiciar ao aluno a construção do próprio conhecimento.

Introdução
Atividades lúdicas no ensino, como jogos e brincadeiras, são ingredientes motivadores para a
aprendizagem e podem despertar o gosto pelo conhecimento, promover a cooperação entre os
indivíduos, aguçar a imaginação e a criatividade, permitindo que se “queira” aprender. Quando crianças
ou jovens brincam, demonstram prazer e alegria em aprender, despertam a curiosidade e suas faculdades
inventivas.
Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a
criatividade e a capacidade de resolver problemas, sendo que para isso é necessário buscar alternativas
para desenvolver a autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a socialização e
aumentando as interações do indivíduo e assim consequentemente induzir a aprendizagem.
O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo de propiciar ao alunos o gosto
em aprender essa disciplina, mudando a rotina da aula e despertando o interesse do aluno envolvido. A
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aprendizagem por meio de jogos, como dominó, quebra-cabeça, palavras cruzadas, memória e outros
permitem que o aluno faça da aprendizagem de forma mais significativa 30.
É natural que nossos alunos sintam mais prazer quando estão envolvidos
em atividades desafiadoras e que permitam a descoberta. É o que chamamos
de heurística. Para isso precisam de estímulos, de motivação, de provocação
(SÁ, 2007, p.1)
É nesse contexto que esse projeto está sendo desenvolvido. Primeiramente foi realizado um
levantamento sobre os problemas de aprendizagem na disciplina de matemática nas séries do Ensino
Fundamental e então, separados por grupos, os alunos que apresentaram dificuldades, foram atendidos
em contra turno na escola.
Nossos encontros duram em média uma hora e meia, e são distribuídas entre sequências didáticas,
jogos matemáticos e sistematização do conteúdo. No desenvolvimento de cada atividade, sempre que
possível, fazemos a contextualização histórica da matemática, relacionamos o conteúdo matemático com
situações cotidianas e tentamos promover interdisciplinaridade. Nos jogos e brincadeiras propostos,
nosso enfoque foi no raciocínio lógico e na resolução de problemas objetivando levar o aluno a construir
seu próprio conhecimento.

Referencial Teórico
As discussões em torno do ensino e da aprendizagem de Matemática apontam para a necessidade de
um ensino voltado ao desenvolvimento do raciocínio, a prática do trabalho em equipe, ao exercício da
capacidade de solucionar problemas e outras competências que possibilitem melhor adaptação do
indivíduo a uma sociedade em constante mudança. Nesse sentido, ensinar é mais do que transmitir,
corretamente, o conhecimento aprendido. Esta ação, de ensinar, deve estar rodeada por diversas atitudes
que favorecem a produção dos saberes.
Segundo Piaget:
O principal objetivo da educação é criar homens capazes de fazer coisas
novas, não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram, homens
criativos, inventivos, descobridores (PIAGET, apud GOMES; RUIZ, 2001, p.75).
Precisamos pensar em um ensino de matemática mais consistente, de forma que o aluno possa ser
realmente “atuante”, e não simplesmente um “ouvinte”. De acordo com Piaget, devemos encontrar

30

Estamos utilizando o termo ‘significativo’ no sentido de entender realmente o objeto em estudo.
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formas de organização da natureza lógico - matemática, para que os alunos utilizem os conhecimentos
matemáticos fora e dentro da escola em vários estudos.
Neste contexto é que consideramos o lúdico como uma forma de tentar levar para sala de aula
uma “matemática” menos abstrata, mais aplicável e consequentemente oportunizar um aprendizado
mais independente.
O lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo”. Nos últimos anos tem
ocupado um importante papel no contexto escolar, como uma prática prazerosa de auxilio ao fomento
da leitura e escrita, e pode ser visto como uma metodologia, ou seja, uma forma de melhorar as aulas e
assim proporcionando aos alunos uma educação diversificada e contextualizada. No cotidiano da sala de
aula o brincar pode ser encarado como algo sério e de cunho pedagógico, para tal faz-se necessário o
conhecer da s diversas práticas lúdicas.
Segundo os PCN:
Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se
repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos
simbólicos), os significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao
criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de
convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e dar explicações
(Brasil, 1997, p.48)
Assim, as dificuldades encontradas por alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem
da matemática são muitas e já conhecidas. Por um lado, o aluno não consegue entender a matemática
que a escola lhe ensina, muitas vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, sente
dificuldades em utilizar o conhecimento "adquirido", em síntese, não consegue efetivamente ter acesso
a esse saber de fundamental importância. Com a intenção de tentar sanar tais dificuldades, nosso projeto
utiliza jogos e brincadeiras de forma pedagógica para o ensino de matemática.

Atividades desenvolvidas
Esse projeto oportunizou colocar em prática conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem
como desenvolver competências previstas no projeto pedagógico do curso de Matemática e ações do
subprojeto de Matemática/PIBID.
Trabalhamos com alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual João Brembatti Calvoso em
Ponta Porã, MS. Partimos do conhecimento que dos alunos já tinham tanto os adquiridos em sala de aula,
como os vivenciados por eles. Nossa intenção era fazer com que eles percebessem a relação entre a
matemática escolar e a matemática vivenciada por eles no dia a dia. Para tanto utilizamos de
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diferenciados jogos, como o xadrez para estimular a capacidade de desenvolver estratégias e o raciocínio
dedutivo, jogos monetários, jogos de operações, dominó de frações e formas geométricas, entre outros.
Também foram criados e confeccionados jogos que abordavam os conteúdos com maior
defasagem, indicados pelos professores e sugeridos pelo professor supervisor do subprojeto PIBID, como
frações, operações com números inteiros, operações com números decimais e equações de primeiro grau.
Foi proposta ainda uma gincana de matemática, cujo objetivo foi além do pedagógico, ou seja, buscou
socializar alunos, professores, coordenares e diretores

da referida escola, bolsistas PIBIDianos,

acadêmicos e professores da UFMS, além de colocar questões matemáticas e históricas em evidência.

Algumas atividades
Cruzadinha da matemática
Como jogar: Os participantes de cada equipe deverão escrever palavras de seus próprios
conhecimentos, que tenham algum tipo de relação com a matemática, nos blocos em que houver
correspondência entre o número de letras, e os espaços para elas. Não há nenhuma ligação entre palavras
certas em lugares certos, o que os alunos devem fazer é adaptá-las nos lugares onde elas servem. Os
participantes terão dez minutos para encaixar as palavras. A equipe que conseguir mais palavras será a
vencedora.
Observação: As palavras que não estiverem relacionadas com a matemática serão desconsideradas.
Materiais necessários: Cartolina, lápis e borracha.
Pescaria de equações de primeiro grau
Indicado para: Alunos do 7º ano.
Organização da classe: Grupo de 3 ou 4 alunos.
Conteúdo: Equação de 1º grau.
Competências e habilidades: Resolução de equações de 1º grau simples, mentalmente;
relacionamento das linguagens em prosa e algébrica; aplicação dos conceitos de álgebra e aritmética.
Material: Baralho de equações (20 cartas) em cor amarela e baralho de raízes em cor azul para formar
o “lagos” de cartas.
Regras:


As cartas são embaralhadas e formam dois montes, o amarelo com as equações e o azul com as
raízes, que ficam no centro da mesa com as faces voltadas para baixo.



Cada jogador deve pegar três cartas do monte amarelo e quatro cartas do monte azul.
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Inicialmente, os jogadores formam todos os pares com as cartas que receberam e colocam os
pares a sua frente formando o seu monte de cartas. Um par corresponde a uma equação e sua
raiz.



Decidem-se quem começa.



Cada jogador na sua vez pede para o jogador seguinte a carta que desejar, pode ser uma equação
ou uma carta numérica, para tentar formar um par com as cartas que tem na sua mão. Por
exemplo, se o jogador quiser a carta com o 5, ele diz: - Eu quero o 5. Se o colega tiver esta carta
ele deve entregá-la e o jogador que pediu a carta forma o par e coloca em seu monte. Se o colega
não possuir esta carta ele diz: - Pesque! E o jogador deve pegar uma carta do monte azul, se
conseguir formar o par que deseja coloca-o em seu monte, se não conseguir fica com a carta em
sua mão e o jogo prossegue. Se a carta pedida for uma equação e ele tiver que pescar, isso deve
ser feito no monte amarelo.



O jogo acaba quando terminarem as cartas dos lados ou quando não for mais possível formar
pares.



Ganha o jogador que ao final tiver o maior número de pares em seu monte.

Resultados obtidos
De acordo com os professores de matemática das turmas envolvidas no projeto, os alunos
mostraram-se mais interesse pelas aulas, parecem mais motivados e independentes, dispostos a
aprender. Conseguem argumentar com mais clareza e até mesmo o comportamento melhorou.
Percebemos com o decorrer das atividades que alguns bloqueios trazidos pelos alunos foram aos
poucos sendo superados, estão mais participativos, visto que no início tínhamos que insistir para ter uma
participação mais ativa de todos. Em geral não tomavam iniciativa e queriam que resolvêssemos as
questões de aula. Para eles “isso” era ensinar.
Outro problema com o qual nos deparamos foi o “medo de errar”, não tentava nada para não
correr o risco de cometer erros e assim ficavam passivos, esperando que mandássemos fazer alguma
coisa.
Nossas conclusões ainda não estão fechadas, pois estamos apenas iniciando um trabalho que
ainda tem muita coisa a ser realizada, mas nossa primeira impressão é que é possível ter um ensino menos
excludente e de qualidade para todos.

195

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

REFERÊNCIAS
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática /
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1997.
BORIN, J. Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de Matemática. São Paulo: IMEUSP, 1998.
GOMES, M. G.; RUIZ, A. R. Competência matemática e tempo de escolaridade: uma relação existente.
Londrina: ISBN, 2001.
SÁ, I. P. A Magia da matemática: atividades investigativas, curiosidades e história da Matemática. Rio
de janeiro: Ciência moderna, 2007.

196

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

JOGOS: Uma Ferramenta para o Ensino de Matemática
Matemática/Três Lagoas31
Brandão, Pâmela Catarina de Sousa 1
Fioravanti, Celso Junior 1
Jorge, Nickson Moretti 1
Oliveira, Lívia Ferreira de
Silva, Bruno Gomes da 1
Silva, Rejiéli Aparecida Rodrigues 1
Macedo, Osmar Jesus 2
Modesto, Sonia Angelina Garcia 2
Uribe, Eugenia Brunilda Opazo 2

Resumo
O uso de jogos no Ensino de Matemática é importante, pois visa à construção participativa
do conhecimento ao mesmo tempo em que permite contribuir na formação do aluno levando-o
a enfrentar desafios, desenvolver capacidade crítica, raciocínio lógico e a criação de estratégias,
entre outras habilidades a serem adquiridas pelo futuro professor. O Grupo PIBID – Matemática
do Campus de Três Lagoas desenvolveu um trabalho de busca de informação, estudo e
participação de eventos sobre o uso de jogos como recurso didático no Ensino de Matemática. A
partir dessa experiência realizou a confecção de jogos pedagógicos para o Ensino de Matemática
que foram apresentados na forma de Oficina Pedagógica em dois eventos realizados no Campus
de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O objetivo desse trabalho é
apresentar as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

Introdução
O trabalho realizado pelos alunos do Grupo PIBID – Matemática do Campus de Três Lagoas sobre o
uso de jogos como recurso pedagógico no Ensino de Matemática teve uma abordagem que explorou
aspectos conceituais e metodológicos, que culminou com a confecção de 6 jogos acompanhados de uma
descrição detalhada. Foram confeccionados 5 Kits de cada jogo, com o objetivo de organizar um acervo
no Laboratório de Ensino de Matemática do Departamento de Ciências Exatas do Campus de Três Lagoas
da UFMS, bem como de serem utilizados para a realização de Oficinas Pedagógicas e Feiras de
Matemática.

31 1
2

Acadêmicos bolsistas PIBID do curso de Licenciatura em Matemática de Três Lagoas.

Professores do curso de Licenciatura em Matemática de Três Lagoas/UFMS.
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Referencial Teórico
Existem muitas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de matemática, tanto de parte do
aluno como da parte do professor, sejam eles de Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Segundo
Fiorentini (1993), por um lado, o aluno não consegue entender a matemática que a escola lhe ensina,
muitas vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, sente dificuldades em utilizar
o conhecimento "adquirido", em síntese, não consegue efetivamente ter acesso a esse saber de
fundamental importância. O professor, por outro lado, consciente de que não consegue alcançar
resultados satisfatórios junto a seus alunos e tendo dificuldades de, por si só, repensar satisfatoriamente
seu fazer pedagógico procura novos elementos - muitas vezes, meras receitas de como ensinar
determinados conteúdos - que, acredita, possam melhorar este quadro.
O uso de jogos no Ensino de Matemática surge como uma das possíveis ferramentas a serem utilizadas
na busca de soluções para este problema. O uso de jogos como recurso pedagógico para o ensino de
Matemática tem como objetivo incentivar a participação do aluno de maneira a desenvolver a capacidade
crítica, intuição, criação de estratégias, raciocínio lógico, coordenação, concentração e rapidez. Segundo
Borin (1996), dentro da situação do jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande,
notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um melhor
desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. O uso de jogos também
é recomendado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN) afirmando que um aspecto relevante dos
jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso é importante
que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade
educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver.
A utilização de jogos muda o papel do professor: do importante papel de comunicador de
conhecimentos para o não menos importante papel de observador, organizador, mediador, incentivador
da aprendizagem, interferindo apenas quando necessário e sempre através de questionamentos,
forçando a reflexão.
Ante tantas vantagens apontadas, poderia se pensar que o uso dos jogos em sala de aula é
indispensável para que ocorra uma efetiva aprendizagem dos conteúdos. Mas existem opiniões
divergentes, Carraher & Schliemann ( in Fiorentini e Miorim, 1993), afirmam que “não precisamos de
objetos na sala de aula, mas de objetivos na sala de aula, mas de situações em que a resolução de um
problema implique a utilização dos princípios lógico-matemáticos”. Fiorentini e Miorim (1993) afirmam
que “o professor não pode subjugar sua metodologia de ensino a algum tipo de material porque ele é
atraente ou lúdico. Nenhum material é válido por si só. Os materiais e seu emprego sempre devem estar
em segundo plano. A simples introdução de jogos ou atividades no ensino de Matemática não garante
uma melhor aprendizagem da disciplina”. Na mesma linha de pensamento, Lopes (2004) alerta que “na
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utilização de materiais o professor deve considerar que o objetivo a ser atingido não está no material em
si, mas nas ações que são desenvolvidas através dele, isto é, no modo como o mesmo será explorado”.
Concluindo, pode-se afirmar que o uso de jogos em sala de aula para o ensino de Matemática é
positivo, mas que deve ser usado como uma ferramenta que complementa o trabalho do professor.
Assim, os jogos podem ser usados como motivação quando são usados no início de um conteúdo novo e
se deseja despertar o interesse do aluno e também como reforço quando são usados no final de um
conteúdo objetivando a fixação do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades.

Atividades Desenvolvidas
Em primeiro lugar foram realizadas leituras e procuradas algumas páginas de Internet sobre mágica e
jogos utilizados no ensino de matemática. Esta experiência despertou interesse nos bolsistas por conhecer
mais sobre o uso de jogos no ensino de Matemática e os motivou a desenvolver trabalhos utilizando jogos
e mágicas como ferramenta para o ensino de Matemática.
Foi realizada uma viagem para São Carlos onde os bolsistas do PIBID tiveram a oportunidade de
participar de palestras e oficinas ministradas pelos professores Pedro Luis Aparecido Malagutti e João
Carlos Vieira Sampaio, na Universidade Federal de São Carlos. Na ocasião foi visitado o Centro de
Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP em São Carlos, onde foi visitada a Experimentoteca e houve
oportunidade de conhecer os Kits de Matemática contendo jogos e experiências para serem utilizados em
aulas de Matemática no Ensino Fundamental e Médio.
Foi realizada uma viagem para Maringá, onde os bolsistas do PIBID tiveram a oportunidade de
participar da oficina pedagógica “Metodologia de jogos e atividades no Ensino Fundamental”, sob
responsabilidade do Prof. João César Guirado e de visitar a exposição “Matemativa: Exposição Interativa
de Matemática” sob responsabilidade do Prof. João Roberto Gerônimo, durante a XXI Semana de
Matemática do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá.
Com a experiência acumulada os bolsistas do PIBID realizaram encontros semanais no Laboratório de
Ensino de Matemática do Departamento de Ciências Exatas do Câmpus de Três Lagoas da UFMS para a
confecção de jogos, com o objetivo de realizar oficinas e apresentações. Foram confeccionados 6 jogos:
1.

Jogo da Velha Triangular

Este jogo é uma adaptação do Tri-Hex criado por Thomas H. O´Beirne, autor de “Puzzles and
paradoxes”
Objetivo: Desenvolver o raciocínio lógico
Materiais: 1 tabuleiro como apresentado a seguir, 5 fichas vermelhas e 5 fichas azuis.
Número de participantes: 2 ou 4
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Figura 46
Desenvolvimento:
Cada jogador (ou cada dupla) separa 5 fichas da mesma cor e, na sua vez, deve colocar uma ficha em
qualquer dos círculos vazios do tabuleiro. O vencedor é o jogador (ou dupla) que colocar três de suas
fichas alinhadas, de acordo com as linhas do tabuleiro.
2.

Descobrindo o Número Real

Objetivo: reconhecer os elementos do
conjunto dos números reais.
Materiais: 2 cartelas de dimensões 20cm x
16cm subdividida, cada uma delas, em 20
partes iguais. Nos quadrados são registrados
números
diferentes

reais

representados

formas,

conforme

em

suas

sugestão

apresentada. 40 fichas de dimensões 3 cm x 3
cm sendo cada conjunto de fichas com os
mesmos números contidos na cartela.
3.

Matix

Objetivo: exercitar o cálculo de adição e subtração com números inteiros.
Número de participantes: 2
Materiais: 1 tabuleiro quadrangular de 24 cm de lado subdividido em quadrados de 4 cm de lado; 36
peças quadrangulares de 3 cm de lado com os seguintes registros
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-10 (duas), -5 (duas), -4 (duas), -3 (duas), -2 (duas), -1 (duas), 0 (três), +1 (três), +2 (duas), +3 (duas), +4
(duas), +5 (duas), +6 (duas), +6 (duas), +7 (duas), +8 (duas), +10 (duas), +15 (duas) e uma com o registro *
“asterisco” representando o curinga.
4.

Feche o Caixa

Objetivo: exercitar o cálculo mental de multiplicação e decompor números naturais.
Número de participantes: 2
2 tabuleiros conforme esquema ao lado,
80 marcadores,
2 dados, sendo um convencional e o outro
um dodecaedro com uma fase branca, uma
preta e as outras numeradas de 1 a 10,

5.

Encaixe de Potências

Objetivo: exercitar cálculos com potências da mesma base.
Número de participantes: 2
1 tabuleiro de dimensões 18cm x 18 cm,
conforme esquema ao lado,
2 conjuntos de fichas cada um com o
registro dos seguintes números

24 , 23 , 22 , 2 1 , 20 , 21 , 2 2 , 23 , 2 425 ,
20 marcadores, sendo 10 de uma cor e os
demais de outra cor.

6.

Labirinto Numérico

Objetivo: exercitar o cálculo mental
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Número de participantes: 4
Material: 1 tabuleiro formando um labirinto de números; 1 dado contendo duas faces com o registro
“direita” e duas com o registro “esquerda”, uma fase com o registro ”passe a vez” e uma fase com o
registro “volte uma linha”; 4 marcadores de cores diferentes.

Resultados Obtidos
Foram confeccionados 6 tipos de jogos, sendo 5 kit de cada um com o objetivo de deixar no
Laboratório de Ensino de Matemática do Departamento de Ciências Exatas do Campus de Três Lagoas da
UFMS, para uso em sala de aula e projetos relacionados ao Ensino de Matemática.
Com o material confeccionado foi realizada a Oficina Pedagógica: Jogos no Ensino de Matemática que
foi apresentada durante o evento “O Campus de Três Lagoas/UFMS de Portas Abertas”, inserido na
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia realizada pelo Campus de Três Lagoas da UFMS, no dia 23 de
outubro de 2010. Esta oficina foi apresentada também na III JoEPE - Jornada de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Curso de Matemática do CPTL, realizada de 25 à 30 de Outubro de 2010.
Durante a III JoEPE - Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso de Matemática do CPTL foi
ministrada a palestra “Jogos: uma ferramenta para o Ensino de Matemática” pelos bolsistas Bruno César
da Silva, Celso Fioravanti Júnior e Rejiéli Aparecida Rodrigues Silva, na qual foi discutido o uso de jogos
como recurso pedagógico para o Ensino de Matemática.
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MATEMÁGICA - A Matemática por meio de mágica
Matemática/Três Lagoas

Silva, Bruno Gomes da
Junior, Celso Fioravanti
Uribe, Eugenia Brunilda Opazo
Junior, Joaquim Ribeiro Moreira
Kassab, Jihad Kasem
Martins, Lívia Fernanda Barcelos
Ferreira, Livia de Oliveira Ferreira
Silva, Natália Lidiane
Macedo, Osmar Jesus
Brandão, Pâmela Catarina de Sousa
Modesto, Sonia Angelina Garcia

Resumo
Durante o Colóquio de Matemática realizado em Campo Grande ocorreram palestras e
minicursos, dentre esses minicursos se destacou Mágicas e Diversões Matemáticas - Pedro Luis
Aparecido Malagutti e João Carlos Vieira Sampaio da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), na qual seu objetivo era apresentar alternativas de ensino de matemática do Ensino
Básico através de truques e mágicas, de natureza aritmética e geométrica. A partir do minicurso
abstraimos ideias fantásticas para apresentarmos na Primeira Feira de matemática realizada dia
13 de novembro de dois mil e nove, foi um sucesso e após a apresentação de algumas mágicas
na feira, surgiram propostas para apresentarmos nas escolas. Atendendo a essas solicitações,
iniciamos as apresentações nestas escolas ainda em 2009. Neste ano, especificamente em
agosto de 2010, aqueles professores os quais são autores de vários livros, nos receberam na
UFSCar para um treinamento de atividades concretas (mágicas e curiosidades) relacionadas ao
Ensino de Matemática. Nós alunos e professores “pibidianos” tivemos a oportunidade de
conhecermos um mundo diferente, com uma maneira especial e divertida de se ensinar
matemática e principalmente, associando-a aos conteúdos matemáticos dos Programas
desenvolvidos no Ensino Fundamental e Médio. O Treinamento nos conduz a aprendizagem, a
aprendizagem nos leva ao conhecimento, e este, por sua vez nos permite melhor ensinar, o que
coincidentemente, é o objetivo primordial do PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência, e que, sem falsa modéstia, fora atingido neste trabalho. Então, fizemos uma
divulgação nas escolas, agendando apresentações para este segundo semestre. O objetivo
principal deste trabalho é integrar o ensino, extensão e a pesquisa através de apresentações de
mágicas e jogos nas escolas, principalmente municipais e estaduais e, excepcionalmente, em
escolas particulares, tornando o ensino da matemática mais eficiente os alunos, de maneira que
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o aluno possa consolidar a aprendizagem conteúdos matemáticos se divertindo, em
consequência que o aluno descubra a importância em aprender esses conteúdos.

Introdução
Este trabalho, no ensino, fará com que os acadêmicos da graduação aprendam novas técnicas para
que possa atrair seus alunos a contemplar a matemática como uma disciplina atraente. Na pesquisa, para
que possam fazer as apresentações eles fizeram além dos estudos(ensino), treinamentos e pesquisas em
sites, livros e visitando outras IES para obterem aprendizado com professores especializados neste tipo
de ensino(inclusive professores com publicações neste tipo de ação).
Também foi realizado o levantamento do interesse dos alunos para estudarem e aprenderem
matemática antes e após as apresentações, considerando o fato desta disciplina ter se tornado o foco
principal das reprovações no ensino médio e fundamental, torna-se necessário que tomemos uma atitude
urgente para transformar o ensino da matemática em algo mais eficiente.
Com o desenvolvimento dos meios de comunicação ocorrem mudanças no comportamento da
sociedade. Essas mudanças também se refletem nas salas de aula. Torna-se cada vez mais difícil despertar
o interesse dos alunos, os quais vivem numa sociedade amplamente tecnológica. O interesse por aulas
cuja metodologia baseia-se em exposição oral e tem como único recurso o quadro de giz torna-se
praticamente impossível. Assim, com o avanço da tecnologia, a motivação do aprendizado através do
ensino, tem perdido o encantamento e assim tornou-se desinteressante. É necessário, que nós
professores e alunos da licenciatura em Matemática, tomemos alguma atitude para reverter esse cenário,
um dos principais fundamentos da existência do Programa Institucional PIBID. Através da integração da
UFMS com as comunidades escolares públicas: municipal, estadual e privadas, para os alunos de ensino
médio e fundamental, o trabalho em questão desempenha uma das finalidades do PIBID que é
principalmente o ensino, pesquisa e extensão.

Referencial Teórico
Segundo Soltau [2008], os educadores são constantemente desafiados a inovar, buscar metodologias
e recursos didáticos-pedagógicos para estimular e envolver os alunos no aprendizado. Nesse livro estão
dispostos vinte jogos muito interessantes que nos ajudaram a chamar a atenção dos alunos, e ensinar de
uma forma diferente (brincando).
Para Malagutti e Sampaio [2009], existem milhares de truques que foram inventados, e essa arte
parece encantar as crianças até hoje, principalmente se acompanhada de lendas e mistérios.
Assim, a magia torna o ensino da matemática mais atrativo pois tudo que envolve mistério, desperta
curiosidades e assim incentiva o aluno a aprender matemática.
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De acordo com Stewart [1945] a matemática não se resume ao que você aprendeu na escola. Melhor
ainda: a matemática que você não aprendeu na escola é interessante. E diz: “ Quero que você se divirta,
mas eu ficarei exultante se, ao ler o Almanaque, você sentir vontade de 'meter a mão' na matemática,
vivenciar a emoção da descoberta e se manter informado[...]”
Stewart [2006] relata que encarou a matemática como uma fonte de inspiração e prazer, mas está
ciente que para a maioria das pessoas, ela inspira apenas terror, e não entretenimento; como não partilha
desta opinião, racionalmente ele entende que o medo da matemática talvez seja por ela exigir vigor e
precisão. Também não consegue entender porque as pessoas não se sentem fascinadas por uma disciplina
essencial para o mundo. Nesta obra, o autor se dirige aos fãs e entusiastas da matemática, não tendo
intenção de converter ninguém. Trata da matemática através de charadas, enigmas e jogos, com o
objetivo de desenvolver o pensamento lógico e revelar a diversidade dessa disciplina e a importância que
ela assume em nossas vidas.
Smole e Diniz, [2000]:
“ Em se tratando de aulas de Matemática, o uso de jogos implica uma mudança
significativa nos processos de ensino e aprendizagem que permite alterar o modelo
tradicional de ensino, que muitas vezes tem no livro e em exercícios padronizados seu
principal recurso didático. O trabalho com jogos nas aulas de Matemática, quando bem
planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação,
análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão,
argumentação e organização, as quais estão estreitamente relacionadas ao assim
chamado raciocínio lógico.”
Smole, Diniz e Milani [2000]:
“Ainda que possa parecer uma contradição, para nós o jogo nas aulas de matemática
é uma atividade séria, que exige planejamento cuidadoso, avaliação constante das ações
didáticas e das aprendizagens dos alunos. Se bem aproveitadas as situações de jogo,
todos ganham. Ganha o professor porque tem uma possibilidade de propor formas
diferenciadas de os alunos aprenderem, permitindo um maior envolvimento de todos e
criando naturalmente uma situação de entendimento à diversidade de aprendizagem,
uma vez que cada jogador é que controla seu ritmo, seu tempo de pensar e de aprender.
Ganha o aluno porque fica envolvido por uma atividade complexa que permite a ele, ao
mesmo tempo em que constrói noções e conceitos matemáticos, desenvolver muitas
outras habilidades que serão úteis para toda a vida e para aprender não apenas
matemática.”
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O “Cadernos do Mathema” é um livro que apresenta, de maneira organizada, algumas ideias para o
tratamento de conteúdos matemáticos no ensino fundamental, entre eles as operações, as frações, a
geometria e as medidas.
Os temas escolhidos para os cadernos são variados, abordados de modo independente uns dos outros
e guardam entre si apenas a relação de dois itens básicos de trabalho: a perspectiva metodológica da
resolução de problemas e a preocupação de fazer uso de processos de comunicação nas aulas de
matemática, de forma a desenvolver a leitura e a escrita em matemática como habilidades indispensáveis
no ensino e na aprendizagem dessa disciplina.
Cada caderno apresenta uma breve introdução que situa o tema sob o ponto de vista dos autores,
seguida de sugestões e atividade. Cada uma das atividades traz a série mais indicada para ser
desenvolvida, os objetivos da proposta, os materiais e recursos que são necessários para que ela se
desenvolva e algumas sugestões para sua exploração em sala de aula.
Com as atividades propostas no livro é possível desenvolver de maneira diversificada conteúdos
significativos na aprendizagem da matemática, com recursos que os tornam mais atraentes e divertidos.
Segundo Fausto Arnaud Sampaio (2009) a matemática é forjada no raciocínio lógico, mas se ampara
na intuição, na observação de regularidades e na investigação de propriedades de entes de diversas
naturezas, e talvez por esses motivos ela se caracterize como uma atividade humana que não encontra
fronteiras de qualquer tipo, podendo ser compartilhada por todos.
Vemos que hoje a matemática vem mudando seu foco de ação, quanto mais divertida for, mais os
alunos se interessam e consequentemente aprendem mais, dentro e fora da sala de aula.
Desse modo, sempre que possível relacionamos a Matemática com a prática e com jogos e
brincadeiras diversas. Os debates contemporâneos, em nossa forma de perceber e de pensar levam ao
limite essa questão. A Matemática está integrada ao sistema científico, tecnológico, industrial, militar,
econômico, político, cujo processo sempre foi apoiado por tais sistemas, dando à Matemática um caráter
universal e agradável, sempre que possível.
Todos os alunos podem e devem compreender e usar diariamente as ideias matemáticas, pois tal
habilidade não deve ser propriedade apenas de uma minoria que tenha mais afinidade com o raciocínio
lógico-matemático.

A matemática está presente nas atividades humanas em maior ou menor

complexidade. Ao perceber isso, o aluno compreende o mundo a sua volta e pode atuar nele. A todos,
sem distinção, deve ser dada a oportunidade de compreensão e atuação como cidadão.

Atividades Desenvolvidas
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As apresentações iniciaram-se em 2009 e estão sendo desenvolvidas em 2010 nas Escolas Estaduais,
Municipais e Particulares, conforme o Quadro 2.
Quadro 2
Dia

Escola

Dia (semana)

Período

Série

Nov 09
Nov 09
Dez 09
24/09
28/09
05/10
19/10

Ramez Tebet
João Dantas
Arapuá
João Ponce
João Ponce
João Ponce
João Thomes

Terça-feira
Quinta - feira
Terça –feira
Quinta-feira
Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira

Mat/Vespertino
Mat/Vespertino
Mat/Vespertino
Matutino
Matutino
Vespertino
Matutino

E Fundamental
Fund. e médio
Fund. e médio
Fund. e médio
E Fundamental
E Fundamental
E Fundamental

Quantidade de
apresentações
6
6
6
3
3
3
3

21/10
26/10
27/10
28/10
04/11
05/11

João Thomes
João Thomes
UFMS/JOEPE
João Thomes
Sesi
Sesi

Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Vespertino
Matutino
Noturno
Vespertino
Mat/Vespertino
Mat/Vespertino

E Fundamental
Fund. e médio
Graduação
E Fundamental
Fund. e médio
Fund. e médio

2
3
1
3
3
3

09/11
11/11
16/11
18/11
19/11
23/11
03/12

João Ponce
Edwards
Edwards
Edwards
Afonso Pena
Escola Batista
Dom Aquino

Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Sexta Feira
Terça-feira
Sexta-feira

Matutino
Vespertino
Matutino
Mat/Vespertino
Mat/Vespertino
Matutino
Mat/Vespertino

E Fundamental
E Fundamental
Fund. e médio
Fund. e médio
Fund. e médio
E Fundamental
Fund. e médio

3
3
3
3
6
3
6

Metodologia:
A Metodologia desenvolve-se através de treinamentos com os Professores pesquisadores neste tipo
de ação, especificamente Professores Pedro Luis Aparecido Malagutti e João Carlos Vieira Sampaio da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Citaremos a seguir, algumas mágicas e curiosidades que nos
foram apresentadas:


O enigma de Sam Loyd de 1896, onde girando o globo terrestre de posição, desaparecia
um dos 15 astronautas, restando apenas 14;



Vimos também o mesmo enigma, de Sam Loyd, só que em uma versão linear, onde em
uma fileira de rostos, fazendo um corte geral ao meio e deslocando umas das partes, um
rosto desaparecia;



Em uma mesma linha de raciocínio, foi apresentado o Paradoxo de DeLand, versão de Mel
Stover, de 1951;



O paradoxo de DeLand, versão de Martin Gardner, 1952. Onde, com a mesma linha de
raciocínio no lugar de um coelho, surge um ovo;



O paradoxo de Hooper, versão de William Hooper, 1794;



O paradoxo de Curry, Paul Curry, 1953;
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O paradoxo do Retângulo, Martin Gardner, 1954;



Curiosidades matemáticas usando fitas, cintos;



Mágicas matemáticas usando barbantes;



Curiosidades sobre mágicas e lógicas;



O calendário mágico;



Dedução e descoberta com caixas;



A mágica do relógio: “O relógio esta com quem esta mentindo!?”;



Jogo de números (cartões) múltiplos e divisores.

Além disto, a metodologia se deu também através da leitura de livros existente nesta área além de
muitos treinamentos das mágicas e enigmas entre os acadêmicos para posteriores apresentações.
As apresentações estão sendo desenvolvidas através de mágicas e enigmas, as mais diversas possíveis,
envolvendo problemas matemáticos.

Resultados Obtidos
Foram feitas em 2009, 18 apresentações em Escolas Estaduais e Municipais de Três Lagoas e uma em
Arapuá; em 2010 desde setembro 21 apresentações e estão agendadas 33 a serem realizadas até
dezembro/2010.
Nas escolas onde foram realizadas as apresentações, os professores da disciplina Matemática
constataram um maior interesse dos alunos em desenvolver as atividades em sala de aula e,
consequentemente um melhor aprendizado na disciplina.
O trabalho participou também com apresentações de Mágicas e Jogos na III Jornada de Ensino,
Pesquisa e Extensão do DEX/CPTL (25 a 30 de outubro de 2010).
Foi elaborada uma página na internet matemágicaufms.blogspot.com, dispondo os objetivos deste
trabalho, fotos das apresentações; divulgando assim a integração do PIBID/Comunidade em Geral.
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WinPlot e KmPlot no Ensino de Funções
Matemática/Três Lagoas32
Silva, Bruno Gomes da 1
Silva, Rejiéli Aparecida Rodrigues 1
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Brandão, Pâmela Catarina de Souza 1
Macedo, Osmar Jesus 2
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Uribe, Eugenia Brunilda Opazo 2
Nagai, Marilena Miwa 3

Resumo
Visando proporcionar aos bolsistas PIBID Matemática/Três Lagoas, aprendizado e experiência
de uso de softwares educacionais bem como auxiliar os professores da Escola Estadual Dom
Aquino Corrêa, atendida pelo projeto, na melhor utilização dos recursos da sala de tecnologia, o
grupo decidiu pela construção de atividades que usem os recursos computacionais como
ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. A decisão pelo
ensino de funções também foi discutida junto com a escolha dos softwares (gratuitos e/ou livres)
que fossem fáceis de usar e exigissem pouca memória para execução. Os softwares escolhidos
foram o WinPlot e o KmPlot, respectivamente, gratuito e livre. As funcionalidades de ambos para
plotar gráficos de funções 2D são similares, contudo a diferença principal reside na plataforma
onde são melhor executadas: Windows e Linux. Desta forma, a experiência e o aprendizado
ocorrem também quanto ao sistema operacional utilizado, permitindo maior flexibilidade do
professor no uso de ferramentas de plataformas operacionais diferentes. As atividades foram
preparadas para as aulas de funções afim, linear, quadrática e modular para alunos de quatro
turmas do primeiro ano do ensino médio da escola estadual atendida. O WinPlot /Windows foi
utilizado para as atividades com funções afim e linear no primeiro semestre. O KmPlot/Linux,
para as atividades com funções quadrática e modular ocorridas no segundo semestre.

32 1

Acadêmicos bolsistas PIBID do curso de Licenciatura em Matemática de Três Lagoas.

2

Professores do curso de Licenciatura em Matemática de Três Lagoas/UFMS.

3

Professora de Matemática da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa e supervisora do PIBID de Matemática de Três Lagoas.
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Introdução
É crescente o número de escolas públicas de ensino que recebem recursos computacionais suprindo
a necessidade de incorporar esta tecnologia como ferramenta auxiliar do processo de ensinoaprendizagem. Contudo, isto não é suficiente, pois existe a necessidade intrínseca do “saber usar” tais
ferramentas para os fins que se deseja. Atender esta necessidade é muito mais complexo que apenas
colocar equipamentos dentro de uma sala, pois passa por toda uma transformação dos recursos humanos,
na capacitação efetiva dos professores para o uso do computador como ferramenta de auxílio do processo
de ensino-aprendizagem. Agregar mais este valor ao profissional docente é vital para que se consigam
bons resultados com o auxilio tecnológico pretendido.
“Proporcionar aos futuros professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem” é um dos objetivos do PIBID/CAPES. Sendo assim, o
grupo PIBID Matemática/Três Lagoas decidiu pela elaboração de aulas usando softwares educacionais
gratuitos ou livres para ensinar funções de modo a experimentar metodologias associadas à tecnologia
existente que permitam superar os problemas descritos anteriormente. Com isto, pretendeu-se também
diminuir as lacunas existentes e incentivar os professores de matemática das escolas de ensino
fundamental e médio a utilizarem os recursos computacionais de que dispõem nas escolas.
No ensino de funções afim e linear, podemos estar interessados em estudar o comportamento das
funções a partir dos seus coeficientes, como descreve Lima (1996), uma maneira de se fazer isso seria
construir diversos gráficos alterando os valores dos coeficientes de interesse. Porém, a construção desses
gráficos na lousa demanda tempo. Mas, com o apoio de softwares gráficos, isto torna-se mais rápido,
mais interativo e mais interessante ao aprendiz.
A escolha de softwares gráficos foi baseada no assunto (funções), nas plataformas Windows e Linux
para que permitisse a flexibilidade quanto ao sistema operacional em uso nas salas de tecnologia. Assim,
foram definidos o uso do WinPlot (plataforma Windows) e do KmPlot (plataforma Linux). Ambos
possibilitam ao professor planejar a construção de muitos gráficos de forma rápida explorando todas as
possibilidades de valores de coeficientes previamente planejadas. Nesse sentido é possível analisar o
papel do coeficiente angular e do coeficiente constante numa função afim. Diferenciar funções crescentes
das funções decrescentes ou identificar subconjuntos do domínio da função onde a função é crescente
ou decrescente a partir dos gráficos, bem como identificar os zeros da função e o seu intercepto. No caso
da função quadrática pode-se facilmente mostrar a diferença de uma função que possui o coeficiente
positivo, do termo quadrático, da função que possui esse mesmo coeficiente negativo apenas olhando
para o seu gráfico, além de identificar os pontos (e/ou os valores) de mínimo e de máximo. A verificação
da translação horizontal e vertical de funções, bem como as transformações que comprimem ou esticam
o gráfico de uma função pode ser facilmente apresentado em ambos os softwares. No estudo de funções
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modulares, a apresentação gráfica pode complementar de maneira eficiente as aulas teóricas já estudas
pelos alunos.

Referencial Teórico
De acordo com Freire (1987), a função da educação é auxiliar as pessoas na produção de sua própria
realidade material e de sua consciência sobre ela. Demo (1993) afirma que educar não pode reduzir-se à
intervenção domesticadora, tecnicamente fundada, que teria seu protótipo no reflexo condicionado.
Nesse sentido, os recursos tecnológicos em suas diferentes aplicabilidades se transformam em
agentes importantes na transformação do conjunto de cidadãos por exercerem modificações nos
processos de produção de conhecimento.
Os profissionais responsáveis pelo planejamento, organização e coordenação dos temas científicos
que devem ser ensinados aos alunos estão sentindo a necessidade de se utilizarem as tecnologias da
informação como recurso pedagógico no processo de ensino aprendizagem.
A matemática como uma grande área do conhecimento científico tem presença marcante em todas
as demais áreas da ciência e compõe uma fração importante de todo o conhecimento humano construído
ao longo do tempo. Lida com dados quantitativos, qualitativos e ultrapassa o campo prático de sua
aplicação atingindo o campo da abstração.
A abstração das ideias só é possível após a aceitação e a compreensão de suas definições e das
sequências lógicas aplicadas na resolução de problemas concretos e entendíveis pelo aprendiz.
Os códigos ou símbolos, definidos e aceitos pela comunidade científica, utilizados na representação
de objetos ou ideias abstratas envolvidos num determinado contexto de aplicação da matemática
consiste num dos temas que mais se impõe como barreira no processo de aprendizagem da matemática.
O trabalho desenvolvido com os alunos na sala de tecnologia propicia um novo ambiente de
aprendizado na qual a linguagem matemática a ser utilizada diante do computador deve ser reaprendida.
Os comandos necessários para solicitar uma tarefa da máquina, em geral, são muito diferentes dos
códigos ou símbolos matemáticos aprendidos na teoria matemática. Deste modo, a matemática que deve
levar o aprendiz a desenvolver sua capacidade de raciocínio lógico o fará com maior propriedade se o
mediador desse processo utilizar-se de técnicas computacionais como complemento. “Software”
educacional é um programa de computador que pode ser usado com algum objetivo educacional,
pedagogicamente aceito por professores e alunos independentemente do objetivo para o qual ele foi
criado. Estes softwares educacionais começaram a surgir na década de 70.
Pesquisadores de todas as áreas do conhecimento já descobriram a importância de se fazer bom uso
das técnicas de informação na educação. A maioria dos bons softwares que se destinam ao uso
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educacional tem custo alto. No entanto, alguns foram desenvolvidos tendo como base a ideia do software
gratuito ou livre.
Software Livre, ou Free Software, conforme a definição da Free Software Foundation é o software que
pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. Software livre não é
sinônimo de software gratuito (no qual a licença de uso é gratuita, mas não se pode modificar o mesmo).
Dentro dessas duas características, encontramos dois softwares com funcionalidades parecidas para o
ensino de funções: WinPlot e KmPlot.
O WinPlot é um software gratuito, desenvolvido pelo professor Richard Parris, da Philips Exeter
Academy, por volta de 1985, produzido pela Peanut Software. É um programa gráfico, inicialmente
construído para o ambiente DOS com o nome de PLOT. Ao ser alterado para ser usado em ambiente
Windows, foi denominado de WinPlot. Este programa pode ser feito obtido em mais de cinco idiomas,
entre eles o inglês e o português (tradução de Adelmo Ribeiro de Jesus, da Universidade Federal da Bahia),
em vários sites, entre eles: http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/soft_funcoes.php e
http://math.exeter.edu/rparris/. Araújo (2003) relata em suas experiências que o WinPlot no ensino
médio é adequado para se trabalhar: o plano cartesiano; estudo do ponto; criação de segmentos; gráficos
de funções polinomiais; animação: movimentação de pontos em gráficos; animação: variação dos
coeficientes da equação reduzida da reta; animação: variação dos coeficientes do trinômio do segundo
grau; transformações de pontos e gráficos (translação e simetria); funções pares e ímpares; resolução
gráfica de inequações a uma variável; funções inversas (raiz quadrada, raiz cúbica, etc.); função módulo;
logaritmos; gráficos de equações implícitas; a equação geral da reta; estudo qualitativo de gráficos
(domínio, monotonicidade, máximos e mínimos, comparação, etc.); funções trigonométricas; inequações
a duas variáveis; lugares geométricos planos; introdução à geometria analítica espacial; superfícies de
revolução.
O KmPlot é um software livre distribuído sob os termos GNU/GPL (“General Public License”)
desenvolvido inicialmente por Klaus-Dieter Möller e, como todo software livre, tem vários co-autores ao
longo de sua existência. Este software é usado para desenhar funções cartesianas, paramétricas e as
funções nas coordenadas polares, todas podendo ser impressas com alta precisão. Permite a impressão
de várias funções bem como suas combinações. Isto permite ensinar e aprender a relação entre as funções
matemáticas e a sua representação gráfica num sistema de coordenadas. Permite também configurações
das escalas, cores, fontes, grades e o sistema de coordenadas de acordo com o interesse do usuário. As
funções desenhadas podem ser salvas e revistas sempre que desejar. Pode ser obtido em
http://linuxeducacional.com/programas/educacao/kmplot.

Atividades Desenvolvidas
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Foram preparadas três atividades com os alunos da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa.
Primeira atividade: Função Afim e Função Linear
Objetivos: Que os alunos sejam capazes de:
Construir gráfico de funções, utilizando o Winplot.
Compreender a importância do coeficiente angular das funções.
Classificar as funções em crescentes ou decrescentes.
Diferenciar a inclinação da reta observando o valor do coeficiente angular.
Compreender o que ocorre quando há mudança no valor da constante na função afim.
Compreender que as retas serão paralelas, quando mudarmos os valores da constante e mantermos
o coeficiente angular.
Compreender a translação da função de acordo com os valores atribuídos à constante.
Metodologia: Foi trabalhado na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, na sala de informática,
juntamente com os alunos do 1º ano, o conteúdo de Função Afim através do Software Winplot.
Inicialmente ensinou-se aos alunos como instalar o software Winplot nos computadores para o estudo
das funções afim e linear usando como ferramenta o computador.
Foi entregue previamente aos alunos, antes da aula no laboratório de informática, uma lista de
exercícios para que fossem resolvidos em casa e depois esses exercícios deixados como tarefa foram
resolvidos na sala de informática acompanhados de uma discussão a respeito das propriedades das
funções em estudo.
Segunda atividade: Função Quadrática
Objetivos: Que os alunos sejam capazes de:
Construir o gráfico das funções do segundo grau, utilizando o KmPlot.
Identificar os coeficientes das funções.
Identificar nas funções quadráticas os pontos de Máximo ou de Mínimo.
Diferenciar o que é Valor Máximo e Mínimo de ponto Máximo e Mínimo.
Compreender que o gráfico das funções quadráticas sempre passam pelo ponto (0, c), o intercepto da
função.
Identificar o conjunto imagem da função quadrática.
Identificar o eixo de simetria do gráfico da função quadrática.
Identificar os zeros da função quadrática quando existirem e associá-los aos valores do delta.
Metodologia: Foi trabalhado na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, na sala de informática,
juntamente com os alunos do 1º ano, o conteúdo de Função Quadrática através do Software KmPlot e a
planilha eletrônica Calc.
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Foi entregue uma lista de exercícios aos alunos para serem resolvidos com a ajuda do KmPlot e do
Calc. Para calcular o valor do delta da equação do segundo grau, os vértices e a imagem das funções foi
utilizado o Calc para facilitar o andamento da aula.
Terceira atividade: Função Modular
Objetivos: Que os alunos sejam capazes de:
Compreender a definição de função modular, utilizando o KmPlot.
Compreender que a adição de uma constante dentro do módulo provoca uma translação horizontal
do gráfico e muda a posição do zero da função.
Compreender que a adição de uma constante fora do módulo provoca uma translação vertical do
gráfico.
Compreender que a adição de uma constante dentro do módulo e a adição outra constante fora do
módulo provoca uma translação horizontal e outra vertical simultaneamente.
Identificar as diferenças de gráfico quando o argumento da função é multiplicado por números que
têm valor absoluto maior que um e menor que um.
Identificar o conjunto imagem da função modular quando a expressão dentro do módulo representa
a expressão de uma função linear, quadrática e cúbica.
Metodologia: Foi trabalhado na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, na sala de informática,
juntamente com os alunos do 1º ano, uma lista de exercícios versando sobre o conteúdo de Função
Modular através do Software KmPlot.
As três atividades foram trabalhadas com alunos de quatro turmas da primeira série do ensino médio
e a avaliação foi feita através da resolução de exercícios usando o Winplot/KmPlot e da análise do nível
de dificuldades apresentado pelos alunos na resolução dessa lista. Foi proposto também aos alunos um
questionário para que eles expusessem suas opiniões a respeito do trabalho realizado no laboratório.
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Resultados Obtidos
Após as aulas de funções afim, linear e quadrática, ministradas pelos acadêmicos Rejiéle e Bruno, 93
alunos da escola responderam a um questionário cujas respostas foram:
1) Você conhecia o software WinPlot/KmPlot antes das aulas ministradas pelos acadêmicos bolsistas?
SIM

15

NÃO

78

2) Sobre o Winplot/KmPlot, você:
Gostei muito
33

Gostei
33

Achei razoável
23

Não gostei
0

Achei horrível
1

Não respondeu
3

3) Sobre o uso do Winplot/KmPlot:
É muito fácil de
usar
28

É fácil de
usar
40

Usei, mas com
ajuda
23

Usei com
dificuldade
0

Usei com muita
dificuldade
1

Não respondeu
1

4) Qual o nível de seu conhecimento, antes das aulas usando o(s) software(s), sobre:
Função Afim
Função Linear
Função Quadrática

muito pouco
15
10
15

pouco
15
11
15

razoável
20
18
18

médio

bom

8
21
15

16
16
18

muito bom
18
17
12

Não respondeu
1
0
0

5) Qual o nível de seu conhecimento, depois das aulas usando o(s) software(s), sobre:
Função Afim
Função Linear
Função Quadrática

muito pouco
5
4
5

pouco
6
8
4

razoável
9
8
10

médio
23
24
19

bom
26
29
34

muito bom
24
20
21

A questão um mostra que os alunos na sua maioria não conheciam o software Winplot nem o KmPlot,
as questões dois e três indicam que os alunos gostaram dos softwares e os consideraram fácil de usar.
As questões de número quatro e cinco mostram, de acordo com a opinião dos próprios alunos, que o
trabalho no laboratório foi produtivo.
O trabalho com funções modulares foi desenvolvido pelos acadêmicos Nickson e Pâmela e ao final da
aula, 32 alunos da escola que participaram da aula responderam a três questões cujas respostas foram:
1. A aula aplicada com o programa KmPlot ajudou a melhor visualizar o comportamento da função
modular.
SIM

27

NÃO

5

2. Suas dúvidas acabaram depois da aula.
Sim, não tenho mais dúvidas
10

Ainda tenho algumas dúvidas
3

Não, eu tenho várias dúvidas ainda
19
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3. A aula aplicada ajudou a entender mais sobre função modular?
SIM

29

NÃO

3

Nesta atividade, as questões 1 e 3 mostram que o trabalho com o software ajudou os alunos na
compreensão de funções modulares e a questão 2 indica que o assunto não ficou plenamente resolvido,
pois a maioria dos alunos ainda têm dúvidas a respeito do tema estudado o que necessitaria mais um
reforço diante da complexidade que essas funções apresentam.
Marilena Miwa Nagai, professora de matemática e supervisora do projeto PIBID na Escola Estadual
Dom Aquino Corrêa apresentou o seguinte depoimento:
Os softwares WinPlot e KmPlot, para mim, foram novidade. São programas que me ensinaram
a fazer uso para construções de gráficos de funções afim, linear, quadrática e modular.
O interessante das aulas elaboradas pelos acadêmicos foi verificar atividades nas quais não
basta fazer o gráfico, mas ver a relação e diferença de um gráfico e outro. Por exemplo: construir,
num mesmo sistema cartesiano, várias parábolas, notar a abertura da concavidade da parábola
e a relação com o valor do coeficiente "a"; verificar se as retas construídas num mesmo plano
são paralelas ou concorrentes.
Ouvi de uma professora da sala de tecnologia educacional (STE) que os professores de
Matemática são os que menos fazem uso dela e eu tenho dificuldades de aplicar os conteúdos
ensinados em sala de aula e fazer uso do computador, não serve para mim apenas levar os alunos
à sala e não ver aplicabilidade de um determinado assunto de matemática. Agora com o uso do
WinPlot e KmPlot, dá para elaborar questões interessantes e preparar aulas visando usar a
tecnologia.
Os alunos, na sua maioria, tiveram facilidade em usar os softwares e puderam relacionar os
gráficos construídos com os conteúdos vistos em sala de aula. Para eles é interessante ter aulas
"diferentes" ainda mais com o uso do computador. Eles ainda sentem um pouco a diferença de
ter aulas com os professores que não sejam os titulares.
Na escola, nós professores, não conhecíamos o WinPlot [que pode ser usado também em
ambiente Linux através do Wine (Emulador para rodar aplicativos do Windows no Linux)] e
apesar de ter instalado o KmPlot [instalado junto com o Linux Educacional], precisaríamos de ter
mais capacitações para um melhor uso das tecnologias. Depois das referidas aulas,
pude comentar e mostrar aos professores do período noturno um pouco da sua aplicação,
inclusive o plano preparado pelos acadêmicos. Penso que a maioria dos professores desconhece
esses programas e muito menos que façam uso da tecnologia aplicada aos conteúdos como
função do 1º grau e 2º grau.
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Relatório de atividades realizadas - PIBID/Matemática – Campus de
Três Lagoas
Matemática/Três Lagoas33
Silva, Bruno Gomes da 1
Silva, Rejiéli Aparecida Rodrigues 1
Jorge, Nickson Moretti 1
Brandão, Pâmela Catarina de Souza 1
Ferreira, Livia de Oliveira Ferreira 1
Junior, Celso Fioravanti 1
Tamarozzi, Antônio Carlos 2
Macedo, Osmar Jesus 2
Takehara, Rosana Satie 2
Uribe, Eugenia Brunilda Opazo 2
Modesto, Sonia Angelina Garcia 2
Nagai, Marilena Miwa 3

Resumo
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência de Três Lagoas - PIBID/Três
Lagoas desenvolveu suas atividades, no período de 2009 à 2010, na Escola Estadual Dom
Aquino Corrêa e na Escola Estadual Afonso Pena. O projeto também proporcionou
atividades com mágicas matemáticas e jogos em diversas escolas da região. Neste
trabalho é apresentado um relatório de todas as ações realizadas no período de atuação
deste programa.

Introdução
Nas últimas décadas, diversas teorias têm sido apresentadas com o objetivo de apresentar um
caminho para a solução do problema do ensino de matemática. As diferentes linhas de pensamento a
respeito desse assunto conforme descreve FIORENTINI e MIORIM (1993) são prova de que o trabalho
desenvolvido por pesquisadores na área do ensino de matemática está longe do consenso e o problema
da aprendizagem dos conceitos matemáticos ainda persiste e provavelmente persistirá por muito tempo.

33 1

Acadêmicos bolsistas PIBID do curso de Licenciatura em Matemática de Três Lagoas.

2

Professores do curso de Licenciatura em Matemática de Três Lagoas/UFMS.

3

Professora de Matemática da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa e supervisora do PIBID de Matemática de Três Lagoas.
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A leitura que se faz das teorias apresentadas, tanto metodológicas, didáticas, pedagógicas ou
psicológicas é que a individualidade do ser humano e o seu contexto de existência exigiriam atitudes
educacionais particulares e individuais, porém, o que se busca nas pesquisas são respostas que atendam
a coletividade que é formada por seres distintos no seu contexto humano e existencial.
Ações que visam à promoção da educação e auxiliam os profissionais dessa área são bem vindas diante
dos problemas enfrentados pelo sistema educacional brasileiro, nesse sentido o governo federal vem
contribuindo com a liberação de recursos financeiros para serem aplicados em projetos como o PIBID que
tem como objetivo dar condições para uma melhor formação dos docentes.
Todos os temas e conteúdos estudados e ministrados na escola foram selecionados de acordo com as
orientações dos parâmetros curriculares do ministério da educação e dos referenciais curriculares de
Mato Grosso do Sul (2008).

Referencial Teórico
O projeto PIBID da Licenciatura em Matemática do Campus de Três Lagoas foi submetido em
atendimento ao edital PIBID/CAPES no ano de 2007. Sendo aprovado em 2008, suas atividades tiveram
início em fevereiro de 2009.

Atividades Desenvolvidas
Os acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática bolsistas do PIBID foram/são:


Ariadne Tonioli Galbiati (fevereiro/09-janeiro/10) – Formou-se em fevereiro de 2010.



Aparecido dos Santos (fevereiro/09-julho/09) – Deixou o projeto por motivos particulares.
Atualmente está no terceiro ano do curso.



Enilda Maria da Silva Garcia de Freitas (fevereiro/09-janeiro/10) – Formou-se em fevereiro de
2010.



Rejiéli Aparecida Rodrigues Silva (iniciou em fevereiro/09) – Continua no projeto e está se
formando.



Reginaldo Merejolli (fevereiro/09-julho/09) – Deixou o projeto para desenvolver pesquisa de
iniciação Científica.



Natália Lidiane da Silva (fevereiro/09-maio/10) – Deixou o projeto por motivos particulares.
Atualmente está no terceiro ano do curso.



Nickson Moretti Jorge (iniciou em fevereiro/10) – Continua no projeto e é aluno do terceiro ano.
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Lívia de Oliveira Ferreira (iniciou em fevereiro/10) – Continua no projeto e é aluna do terceiro
ano.



Wagner Pinheiro da Cruz (agosto/09 – junho/10) – Deixou o projeto por motivos particulares.
Atualmente está no segundo ano do curso.



Bruno Gomes da Silva (iniciou em agosto/09) – Continua no projeto e é aluno do terceiro ano.



Celso Fioravanti Júnior (iniciou em junho/10) – Continua no projeto e está se formando.



Pâmela Catarina de Sousa Brandão (iniciou em julho/10) – Continua no projeto e é aluna do
primeiro ano.

Coordenador do subprojeto da Matemática em Três Lagoas – Osmar Jesus Macedo.
Supervisor do subprojeto da Matemática em Três Lagoas:


Venina do Amparo de Camargo Dias (fevereiro/09 – janeiro/10).



Marilena Miwa Nagai (iniciou em fevereiro 2010) – Continua no projeto.

Equipe de professores do Departamento de Ciências Exatas orientadores no subprojeto:


Antônio Carlos Tamarozzi (doutor);



Eliedete Pinheiro dos Santos (mestre) – em fevereiro de 2010 se afastou para o doutoramento;



Eugenia Brunilda Opazo Uribe (doutora);



Osmar Jesus Macedo (doutor);



Rosana Satie Takehara (mestre);



Sonia Angelina Garcia Modesto (doutora).

Atividades desenvolvidas em 2009
1- Para conhecer a realidade da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, em fevereiro de 2009 foi realizado
um estudo de coleta de dados junto à secretaria da escola. Este estudo serviu como subsídio para o
planejamento das primeiras atividades a serem desenvolvidas.
2- Em março de 2009, iniciou-se a fase de planejamento das atividades a serem desenvolvidas e todos os
alunos matriculados no ensino médio da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa foram convidados a
participar das atividades do projeto em turno contrário. Os professores de matemática do ensino médio
da escola relacionaram os alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem e a estes foi aplicado
um teste envolvendo conceitos básicos de matemática de nível fundamental.
3- O teste aplicado indicou um índice baixo de aprendizado dos conceitos de matemática do ensino
fundamental. Baseados neste índice, foi decidido fazer uma revisão dos conteúdos do ensino
fundamental durante o primeiro semestre de 2009. Os conteúdos trabalhados com os alunos do ensino
médio que apresentaram dificuldades de aprendizagem foram:
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a.

Potenciação e Radiciação;

b.

Equações de 1º grau;

c.

Inequação de 1° grau;

d.

Grandezas diretamente e inversamente proporcionais;

e.

Regra de três simples e composta;

f.

Representação decimal;

g.

Matemática financeira;

h.

Operações com frações;

i.

Conjuntos numéricos.

4- Uma vez realizada a revisão dos conteúdos do ensino fundamental, os acadêmicos da UFMS, bolsistas
PIBID, passaram a discutir com a professora supervisora, todas às terças-feiras das 13 às 15 horas, os
conteúdos que estavam sendo ministrados nas três séries do ensino médio. Além disso, foram
desenvolvidas atividades de orientação e auxílio aos estudos e resoluções de problemas dos seguintes
conteúdos:
a.

Geometria espacial;

b.

Geometria métrica;

c.

Equações de 2º grau;

d.

Progressão aritmética e progressão geométrica.

5- No dia 13 de novembro, foi promovida a Feira de Matemática, onde todos os acadêmicos do curso de
Licenciatura em Matemática da UFMS/CPTL foram mobilizados para apresentarem trabalhos que
envolvessem a aplicação da matemática no dia-a-dia das pessoas. As escolas públicas e privadas do
município foram convidadas para a visitação e participação com trabalhos. Neste evento foram
apresentados quarenta e três trabalhos na forma de pôster, seminários e um mini curso. Aspectos
importantes do curso de matemática também foram apresentados ao público que visitou a feira de tal
forma que houve a possibilidade de divulgar as atividades que são desenvolvidas na licenciatura e no
bacharelado em matemática além das atividades do PIBID.
6- No decorrer do ano de 2009, foram ministradas 436 horas/aula pelos acadêmicos do curso de
Licenciatura em Matemática da UFMS/CPTL, nas quais revisaram, tiraram dúvidas e auxiliaram os
estudos de 143 alunos do ensino médio de duas escolas estaduais, Dom Aquino Corrêa e Afonso Pena.
7- Foram realizadas reuniões de avaliação e planejamento com toda equipe todas as sextas feiras.
Resultados Obtidos em 2009
Os professores Antônio Carlos Tamarozzi (doutor); Eliedete Pinheiro dos Santos (mestre); Eugenia
Brunilda Opazo Uribe (doutora); Osmar Jesus Macedo (doutor); Rosana Satie Takehara (mestre); Sonia
Angelina Garcia Modesto (doutora), professores do Departamento de Ciências Exatas do Campus de Três
Lagoas (DEX/CPTL) que acompanharam o projeto PIBID em Três Lagos, observaram que os acadêmicos do
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curso de Licenciatura em Matemática da UFMS/CPTL envolvidos no projeto apresentaram melhores notas
nas disciplinas que estavam cursando, apresentaram maior segurança frente aos problemas de
matemática propostos e se tornaram menos inibidos na apresentação de seminários.
A Professora Venina do Amparo de Camargo Dias, supervisora do projeto em 2009, avaliou que o
projeto apresentou resultados positivos para os alunos do ensino médio que frequentaram regularmente
as atividades oferecidas pelo projeto PIBID, e que o rendimento desses alunos foi melhorando
gradativamente. Já no terceiro bimestre, 60% de seus alunos participantes do projeto que apresentavam
sérias dificuldades de aprendizado em matemática no início do ano, conseguiram alcançar médias
superiores a seis na disciplina de matemática.
Atividades desenvolvidas em 2010
1- Semanalmente, os acadêmicos bolsistas oferecem aulas de reforço aos alunos do ensino médio da
escola Estadual Dom Aquino Corrêa. No decorrer deste ano foram ministradas 145 horas/aulas de
reforço para 281 alunos.
2- Como forma de preparar os acadêmicos para a atividade docente, semestralmente, em duplas, eles
prepararam aulas, apresentaram aos seus orientadores e depois ministraram essas aulas aos alunos da
escola com a presença do professor regente. Os temas ministrados foram:
a.

Função Linear e Afim (usando WinPlot) – quatro turmas do primeiro ano num total de
seis aulas de 50 minutos, atendendo 130 alunos.

b.

Função Linear e Afim (teoria) - quatro turmas do primeiro ano num total de oito aulas
de 50 minutos, atendendo 129 alunos.

c.

Função Quadrática (usando KmPlo) – quatro turmas do primeiro ano num total de oito
aulas de 50 minutos, atendendo 57 alunos.

d.

Função Quadrática (teoria) – quatro turmas do primeiro ano num total de oito aulas de
50 minutos, atendendo 128 alunos.

e.

Função modular (usando KmPlot) – uma turma do primeiro ano num total de duas aulas
de 50 minutos, atendendo 32 alunos.

f.

Progressão Geométrica (teoria) - quatro turmas do segundo ano num total de oito aulas
de 50 minutos, atendendo 98 alunos.

g.

Geometria Espacial “Pirâmide” (teoria) - duas turmas do terceiro ano num total de
quatro aulas de 50 minutos, atendendo 48 alunos.

3- Duas acadêmicas bolsistas do PIBID participaram do projeto de extensão coordenado pela Profª Drª
Sonia Angelina Garcia Modesto, “Matemágica”, cujo objetivo principal é integrar o ensino através de
mágicas e jogos. Este trabalho foi apresentado em onze escolas, num total de 72 apresentações com
participação média de 70 alunos por apresentação.
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4- No dia 17 de agosto de 2010, os acadêmicos bolsistas do PIBID visitaram a Universidade Federal de São
Carlos em São Carlos-SP, foram recepcionados pelos professores doutores Pedro Luis Aparecido
Malagutti e João Carlos Vieira Sampaio, para um treinamento de atividades concretas relacionadas ao
Ensino de Matemática.
Depois das palestras na UFSCAR, os acadêmicos visitaram o CDCC-USP, Centro de Difusão Científica e
Cultural da USP em São Carlos, que tem como objetivo facilitar o acesso da população aos meios e aos
resultados da produção científica e cultural da universidade, promovendo e orientando atividades que
visem despertar o interesse pela ciência e pela cultura, além de colaborar na formação dos estudantes
de licenciatura em Ciências Exatas.
Nesta ocasião, os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecerem um mundo diferente, com uma
maneira especial e divertida de se ensinar matemática e, principalmente, associando-a aos conteúdos
matemáticos dos Programas desenvolvidos no Ensino Fundamental e Médio.
5- No dia 15 de setembro de 2010, o grupo PIBID, foi visitar a Universidade Estadual de Maringá, onde
participou da XXI Semana de Matemática. Foram recebidos pelo Prof.º Dr° João César Guirado e
participaram da oficina pedagógica “Metodologia de jogos e atividades no Ensino Fundamental”, na
qual aprenderam a confeccionar e utilizar jogos com aplicações no ensino e aprendizagem de
matemática. Participaram de palestras ministradas por professores da Universidade referida e de
outras instituições.
No dia seguinte, o grupo foi recebido pelos professores João César e Alexandra de O. A. Cousin
(coordenadora do subprojeto PIBID/Matemática/UEM), que organizaram o encontro entre os dois
grupos dando aos acadêmicos a oportunidade de participarem de novas oficinas pedagógicas e
visitaram a exposição “Matemativa: Exposição Interativa de Matemática” sob responsabilidade do Prof°
Dr° João Roberto Gerônimo.
6- Os acadêmicos do grupo PIBID, organizaram o laboratório de ensino de matemática para, assim, melhor
aproveitar o espaço destinado ao mesmo.
Com a nova experiência obtida nas viagens, confeccionaram jogos matemáticos aprendidos nas oficinas
pedagógicas em Maringá, para que todos os acadêmicos da UFMS pudessem usufruir dos materiais
concretos confeccionados.
7- Os acadêmicos bolsistas do PIBID participaram do projeto de extensão “III JoEPE DA UFMS/CPTL-–
Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso de Matemática do CPTL” coordenado pelo Prof° Dr°
Antônio Luiz Venezuela. O JoEPE é uma atividade desenvolvida durante uma semana em que são
expostos trabalhos nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados pelos acadêmicos do Curso de
Matemática sob orientação de professores do DEX/CPTL. Neste evento, que ocorreu de 25 à 30 de
outubro de 2010, foram apresentados os seguintes trabalhos:
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a.

Palestra “ Jogos: uma ferramenta para o ensino de Matemática”. Sob a orientação das
professoras Eugenia Brunilda Opazo Uribe e Sonia Angelina Garcia Modesto, a palestra
foi organizada pelos bolsistas PIBID Bruno, Celso e Rejiéli com a ajuda do acadêmico
Joaquim (bolsista permanência). Foi apresentada pelos bolsistas Celso e Rejiéli.

b.

Apresentação do Matemágica sob a orientação das professoras Eugenia Brunilda Opazo
Uribe e Sonia Angelina Garcia Modesto, com a participação dos acadêmicos:
- Bruno Gomes da Silva (acadêmico bolsista PIBID)
- Jihad Kasem Kassab (acadêmico bolsista de extensão)
- Livia de Oliveira Ferreira (acadêmica bolsista PIBID)
- Livia Fernanda Barcelos Martins (acadêmica bolsista de extensão)
- Joaquim Ribeiro Moreira Junior (acadêmico bolsista de bolsa permanência)
- Natália Lidiane Silva (voluntária)
- Pâmela Catarina de Souza Brandão (acadêmica bolsista PIBID)

c.

Apresentação da oficina pedagógica: Jogos no ensino de matemática, sob orientação
das professoras Eugenia Brunilda Opazo Uribe e Sonia Angelina Garcia Modesto,
apresentada por dois bolsistas do PIBID.

8- Os professores Eugenia Brunilda Opazo Uribe, Osmar Jesus Macedo e Sonia Angelina Garcia Modesto
fizeram apresentação oral do trabalho “Considerações e Relevâncias Acerca do PIBID/UFMS/CPTL da
Licenciatura em Matemática nas Escolas Estaduais” no VII Encontro Anual de Ensino Superior (ENAENS)
inserido no Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão (ENEPE/2010)”, promovido pela Universidade do
Oeste Paulista (UNOESTE), no período de 18 a 22 de outubro de 2010.
9- No evento “O Câmpus de Três Lagoas/UFMS de Portas Abertas”, ocorrido no dia 23 de outubro de
2010, os bolsistas estiveram presentes apresentado o curso de matemática para a comunidade,
apresentaram os jogos confeccionados por eles e jogaram com os visitantes além de participar de
palestras.

Resultados Obtidos em 2010
Questionários aplicados aos alunos da escola mostram que o trabalho desenvolvido no laboratório de
informática ajudou-os na melhor compreensão dos conteúdos de funções.
Segundo o depoimento dos professores de matemática do ensino médio da escola, as aulas de reforço
ajudaram os alunos a compreender os temas estudados e as classificam como fundamentais.
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Os acadêmicos do curso de matemática, bolsistas PIBID desenvolveram novas habilidades, tornaramse menos inibidos, mais seguros nas apresentações de trabalhos, desenvolveram hábitos de estudo e
apresentaram bom desempenho nas disciplinas que estão cursando.
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Ciências Humanas: Pedagogia, História e Letras.
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Grupo Colaborativo: um espaço apropriado para o estabelecimento de
relações entre o conhecimento teórico e a prática docente
Vasconcellos, Mônica
Guimarães, Sheila Denize

Introdução
Pesquisas realizadas na área da Educação têm
[...] demonstrado que os cursos de formação, ao desenvolverem um
currículo formal com conteúdos e atividades [...] distanciadas da realidade
das escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial [...] [não têm dado
conta] de captar as contradições presentes na prática social de educar,
pouco têm contribuído para gestar uma nova identidade do profissional
docente. No que se refere à formação contínua a prática mais frequente tem
sido a de realizar cursos de suplência e/ou atualização dos conteúdos de
ensino. Esses programas têm se mostrado pouco eficientes para alterar a
prática docente e, consequentemente as situações de fracasso escolar, por
não tomarem a prática docente e pedagógica escolar nos seus contextos
(PIMENTA, 2002, p.16).
Inversamente, as recomendações mais recentes indicam que a formação dos professores, tanto inicial
como continuada precisa ter:
[...] por objetivos formar o docente [de modo que se torne um]
profissional reflexivo, capaz de compreender e atuar na realidade
educacional atual, propondo alternativas pedagógicas a partir de reflexões,
discussões e proposituras construídas a partir de mudanças epistemológicas
oriundas da prática realizada (LEITE, 2006, p.74).
Acontece que além dos problemas relacionados ao modelo de formação docente, outros surgem
quando o recém-formado ingressa na profissão e assume o papel de professor. Isto porque, muitos
docentes consideram a fase inicial da carreira um período complexo, difícil de ser enfrentado, que gera
medo e instabilidade (LIMA, 2006; MARCELO GARCIA, 2002; VEENMAN, 1984).
Para enfrentar/superar estes problemas, acreditamos que uma importante alternativa seria colocar a
formação prática no centro dos estudos realizados na graduação, de tal modo, que os acadêmicos dos
cursos de licenciatura entrassem em contato com a prática profissional no ambiente no qual os saberes
são mobilizados, a fim de analisar, com base em estudos da área, o modo como os docentes agem diante
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de situações concretas. Portanto, se desejamos melhorar a qualidade do ensino em nossas escolas e
melhor formar os professores, precisamos rever o trabalho que temos implementado nos cursos de
formação e problematizar juntamente com os acadêmicos, as práticas que vivenciaram na Educação
Básica, na tentativa de romper com algumas delas evitando desse modo, a reprodução que tem
acontecido. Assim, possivelmente, outras práticas ligadas ao ensino e à aprendizagem da Matemática
poderiam ser construídas.
Com esta perspectiva, acreditamos que ao estabelecer uma parceria entre acadêmicos do Curso de
Pedagogia, professores universitários do referido Curso e professores que atuam nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental possibilitaremos uma articulação entre teoria e prática, instigando os participantes
a refletirem acerca das dúvidas e dos problemas suscitados a partir da inserção na prática pedagógica,
contribuindo com a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem da Matemática. Dessa forma,
nos propusemos a desenvolver uma pesquisa colaborativa, cujas ações desenvolvidas têm como base a
ideia de que o envolvimento de todos nas atividades propostas poderão se constituir em um espaço
apropriado para o estabelecimento de relações entre o conhecimento teórico e a prática docente
(IBIAPINA, 2008; LEITE, 2006; MIZUKAMI, 2006; SANTOS e LEITE, 2006).

Metodologia
Na realização de uma pesquisa colaborativa entendemos que
A colaboração entre professores e investigadores pode contribuir para
anular a separação entre a prática profissional do professor e a investigação
educacional, bem como a separação entre as escolas e as universidades e, em
última análise, a separação da teoria e da prática (SARAIVA e PONTE, 2003, p.
9-10).
Dessa forma, todas as pessoas envolvidas:
[...] assumem um mínimo de protagonismo no grupo, não se reduzindo a
meros auxiliares ou fornecedores de dados materiais, [...] [sendo] sujeitos
que não apenas aprendem, mas também produzem conhecimentos e
ensinam os outros (FIORENTINI, 2004, p.61).
Temos adotado instrumentos variados para a coleta de dados como anotações em diários pessoais,
fichas individuais, filmagens, fotos e outros. Esse material é compartilhado/analisado durante as reuniões
quinzenais, cujo intuito é promover: a seleção e o estudo de obras relacionadas aos problemas apontados;
a elaboração e a implementação de atividades voltadas para a aprendizagem da Matemática; a produção
e a análise de materiais didáticos; a avaliação da aprendizagem dos alunos, dos professores e de todo o
processo implementado. Esse processo é denominado por Ibiapina (2008) como “ciclo colaborativo”.
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Para a implementação da pesquisa estipulamos três procedimentos, denominados: 1) sensibilização
dos colaboradores e negociação dos espaços e tempos; 2) diagnóstico das necessidades formativas e
definição de um plano de ação; 3) dizeres e fazeres da produção acadêmica. Ressaltamos que os nomes
propostos para cada procedimento foram apresentados por Ibiapina (2008) e neste artigo revelaremos
parte das ações desencadeadas a partir da implementação do segundo procedimento, na tentativa de
evidenciar contribuições de um grupo colaborativo para a formação dos professores, tanto a inicial como
a continuada.

Resultados obtidos
Destacamos que esse procedimento teve início à medida que as acadêmicas e a professora supervisora
vivenciavam o período de aproximação com a escola, no qual houve o interesse do Grupo em elaborar
um projeto de ensino que permitisse envolver conteúdos abordados no primeiro ano do ensino
fundamental.
Antes de partir para a escrita do projeto decidimos dar início ao estudo de textos voltados a esta
temática e em decorrência dessa decisão optamos por pautar nosso trabalho na discussão apresentada
por Hernández e Ventura (1998).
Na sequência, definimos que o tema abordado no projeto seria “Oficina do brincar: revendo o passado
e brincando no presente”. Diante disso, convidamos uma aluna do último ano do Curso de Pedagogia para
participar de uma reunião do Grupo, com a finalidade de expor informações sobre o projeto que havia
implementado no período de regência relativo à disciplina Estágio Obrigatório em Ensino Fundamental I,
cuja temática era semelhante a nossa. Na ocasião, a acadêmica relatou os percalços e as aprendizagens
ocorridas tanto no período de elaboração, como durante a implementação do mesmo. Isso nos permitiu
estabelecer uma relação entre o estudo do texto de Hernández e Ventura (1998) e a prática vivenciada
pela acadêmica.
Assim como fez a acadêmica citada adotamos o livro de Sylvia Orthof (1987), como disparador das
atividades que proporíamos em nosso projeto.
Com base nos estudos realizados acerca deste assunto e dos esclarecimentos feitos pela acadêmica,
iniciamos a elaboração do nosso projeto organizando todo o material bibliográfico que consultaríamos,
tais como: Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997); Referencial Curricular Nacional da Educação
Infantil (BRASIL, 1998); Smole (2003); Arribas (2004); Toledo e Toledo (1997), entre outros.
Com esse material em mãos, traçamos os objetivos do projeto, elencamos os conteúdos que seriam
abordados e começamos a escrevê-lo; o que desencadeou uma série de dúvidas: quantos dias
destinaremos para a elaboração do projeto? Isso precisa ser definido antecipadamente? Levando em
conta a temática selecionada, precisaremos propor brincadeiras em todos os encontros? Seria
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aconselhável planejar atividades que envolvessem o uso de tesouras, considerando que trabalharemos
com crianças desta faixa etária (entre 5 e 6 anos)? Seria realmente importante propor a construção de
brinquedos com sucata? De que modo as atividades serão encaminhadas e quem as conduzirá? Devemos
elaborar atividades que sejam fáceis para as crianças ou que gerem desafios?
Em função dessas dúvidas, retomamos os textos lidos, selecionamos e discutimos outros (CREPALDI,
2008; MARQUES, 2005), tendo em vista que esses materiais:
[...] representam dispositivos motivadores de estudos e de reflexões e
têm o objetivo de auxiliar os professores a ampliar os conhecimentos teóricos
e a construir novos fundamentos que ajudem na reestruturação dos
conceitos trabalhados na pesquisa e na compreensão da prática docente,
como atividade profissional. O exercício reflexivo, realizado com base nesses
dispositivos teóricos, transcende os conhecimentos imediatos apresentados
pelos textos, gerando aprendizados com maior nível de complexidade
(IBIAPINA, 2008, p. 98).
A partir desses esclarecimentos fomos, pouco a pouco, estruturando nosso projeto, dividindo as
tarefas. Desse modo, as acadêmicas se reuniam diariamente na universidade para redigi-lo e recorreriam
tanto ao material bibliográfico previamente selecionado, como às observações e às vivências que
continuavam acontecendo na escola, referente ao período de aproximação. Nessas ocasiões, as
acadêmicas traziam o que haviam planejado e as sugestões/decisões tomadas pelo Grupo orientavam a
revisão e a continuidade do mesmo. O resultado dessa reformulação serviu de pauta para as reuniões
subsequentes e esse movimento aconteceu continuamente até sua conclusão, o que provocou alteração
no intervalo das reuniões, que passaram de quinzenais para semanais.
O término do processo de elaboração do projeto coincidiu com a finalização da fase de aproximação,
permitindo que as acadêmicas se dedicassem à preparação das atividades e à confecção dos materiais
que utilizaríamos durante sua aplicação.
Considerando que o projeto estava estruturado, as atividades e os recursos preparados, organizamos
um cronograma e demos início à sua implementação na sala de aula da professora supervisora.
Ressaltamos que esta fase encontra-se em andamento e, portanto, os dados ainda estão sendo coletados.
Dessa forma, não serão foco de discussão neste trabalho.

Algumas considerações
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Ao longo das ações desencadeadas a partir da implementação do segundo procedimento (diagnóstico
das necessidades formativas e definição de um plano de ação e definição de um plano de ação) buscamos
articular teoria e prática, refletindo uma das características de um Grupo Colaborativo.
A esse respeito, Ibiapina (2008, p. 29) esclarece que:
O delineamento de uma pesquisa colaborativa prevê a concretização de
processo sistemático de reflexão e ação que utiliza a análise crítica da prática,
de forma que esta se converta em práxis, na qual teoria e prática se ampliam,
complementam-se, transformam-se.
Vale esclarecer que esse processo de reflexão acontecia a cada trecho do projeto que ia sendo
estruturado, suscitando a necessidade do Grupo se reunir para discutir, aprimorar as ideias apresentadas
e retomar o estudo dos textos, na tentativa de tornar os conteúdos contemplados acessíveis aos alunos,
de modo a favorecer a aprendizagem dos mesmos.
Ressaltamos que a busca por uma articulação entre teoria e prática reflete também nossas convicções
a respeito da formação de professores. Acreditamos que nos cursos de formação, tanto inicial como
continuada, devam existir espaços de discussões sobre: a disciplina que vão ensinar; o “modo de ensinar”
e de torná-la compreensível para o aluno; o programa curricular; os diferentes materiais disponíveis para
ensinar; as possíveis articulações horizontais e verticais do conteúdo a ser ensinado. Vemos no Grupo
Colaborativo uma possibilidade de colocar em prática essas convicções, ampliando a compreensão da
profissão docente.
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O encaminhamento de uma pesquisa colaborativa: trajetória e
perspectivas
Vasconcellos, Mônica
Guimarães, Sheila Denize
Considerações preliminares
A implementação de uma pesquisa colaborativa:
[..] requer a criação de relações que incluam interesses pessoais e sociais
comuns entre os partícipes, compondo uma densa teia de conexões
interpessoais. Assim, para pesquisar colaborativamente, é necessário
envolver pesquisadores e professores em processos reflexivos que permitam
a partilha de experiências e ideias e possibilitem a ampliação do nível de
aprendizagem da profissão docente. [...] Esse investimento exige a ruptura
com a lógica de formação e de pesquisa tradicionalmente vivenciada por eles
nos cursos de graduação e de pós-graduação, o que exige a ampliação de
compreensões, sentidos e significados relativos as condições objetivas e
subjetivas do trabalho que será desenvolvido (IBIAPINA, 2008, p. 36-37).
Com este enfoque estamos desenvolvendo uma pesquisa colaborativa, cujos envolvidos são duas
professoras universitárias do Curso de Pedagogia/UFMS; sete acadêmicas dos dois últimos anos do
referido Curso e uma professora chamada Dalva que atua há mais de vinte anos nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e atualmente leciona no primeiro ano de tal segmento. Todos os participantes citados são
membros de um Grupo de Pesquisa denominado GED 34/CNPq.
Ao propor a composição desse grupo entendemos que
[...] os diversos participantes trabalham em conjunto com relativa
igualdade e numa relação de ajuda mútua, procurando atingir objetivos
comuns. [...] [Um grupo como este] pressupõe negociação cuidadosa,
tomada coletiva de decisões, comunicação, diálogo e aprendizagem por
parte de todos os intervenientes (PONTE, 2004, p. 38).

34

Grupo de Estudos ligados à Docência/CNPq.
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Tomando por referência os esclarecimentos relativos a esta temática, delineamos o presente texto
com o objetivo de evidenciar os principais elementos que compõem os procedimentos de uma pesquisa
colaborativa.
A pesquisa está sendo desenvolvida com enfoque qualitativo (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER,
2002) e os dados têm sido obtidos mediante a utilização de instrumentos como: atas das reuniões do
Grupo de Pesquisa (GED/CNPq); fichas individuais; questionários e diários pessoais preenchidos pelos
partícipes; gravações em áudio e vídeo.
Estes instrumentos ajudam a compor os três conjuntos de procedimentos indicados por Ibiapina
(2008) no encaminhamento de pesquisas colaborativas, cujas denominações são:


Procedimento 1 – Sensibilização dos colaboradores e negociação dos espaços e tempos;



Procedimento 2 – Diagnóstico das necessidades formativas e definição de um plano de
ação;



Procedimento 3 – Dizeres e fazeres da produção acadêmica.

Cada um dos três conjuntos de procedimentos contempla encaminhamentos específicos que são,
pouco a pouco, planejados e empregados pelos partícipes, em acordo com as decisões do Grupo. Por sua
vez, essas decisões são tomadas em sintonia com as necessidades que surgem à medida que
desenvolvemos a pesquisa, sem que existam determinações prévias acerca do tempo necessário para sua
realização ou impedimentos relativos à sua concomitância.
Considerando a quantidade e a variedade de dados que já obtivemos por meio do desenvolvimento
desta investigação e o fato de que o segundo procedimento, anteriormente citado, foi contemplado em
outro artigo, optamos por focalizar neste texto apenas as informações que constituem o primeiro e o
terceiro procedimentos mencionados.

Resultados
Sensibilização dos colaboradores e negociação dos espaços e tempos
Iniciamos as atividades ligadas ao PIBID35 no primeiro semestre do ano de 2010, por meio da seleção
de acadêmicos do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFMS e professores dos Anos Iniciais, da rede
pública de ensino do município de Três Lagoas/MS. A seleção ocorreu mediante divulgação do edital
PIBID/UFMS Nº 1/2010, DE 22 DE MARÇO DE 2010 e, portanto, a escolha dos participantes obedeceu aos
critérios estipulados nesse edital.

35

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
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Após a seleção dos envolvidos realizamos um primeiro encontro no qual fizemos as devidas
apresentações, trocamos informações acerca do encaminhamento do trabalho, esclarecemos diferentes
dúvidas e definimos, de modo geral, os papéis dos componentes do Grupo. Isto porque, num grupo
colaborativo:

[...] desde o início do projeto são negociadas responsabilidades a
serem assumidas por cada um dos participantes. Por isso a primeira
tarefa consiste em definir como será entendido o trabalho [...], para,
então, definir o papel a ser assumido por cada um no grupo
(FIORENTINI, 2004, p. 55).
No primeiro encontro, acertamos ainda que as reuniões aconteceriam quinzenalmente na
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e teriam, em média, duas horas de duração.
Definimos também que nas reuniões subsequentes estudaríamos alguns artigos referentes aos
problemas, às dificuldades e às aprendizagens que ocorrem no início da docência. Decidimos também que
em pouco tempo começaríamos a vivenciar na escola envolvida, um período de aproximação entre as
acadêmicas e a professora supervisora, a fim de promover a familiarização das estudantes com Dalva36,
bem como favorecer a identificação das dificuldades relacionadas à aprendizagem dos alunos. Julgamos
que assim as acadêmicas teriam elementos que as ajudariam a planejar as atividades que comporiam o
projeto didático que aplicaríamos na escola, o que, de fato, se confirmou.
Acontece que, desde o início do trabalho, o Grupo teve a preocupação de registrar sistematicamente
os dados que emergiram ao longo da implementação dos procedimentos já mencionados. Isso tem
permitido que os resultados sejam analisados pelo próprio Grupo e compartilhados com professores,
estudantes e pesquisadores em outros ambientes, conforme detalhamos no próximo item.
Dizeres e fazeres da produção acadêmica
Decorrente do volume e da diversidade de dados que temos adquirido, sentimos a necessidade de
registrar e divulgar os resultados parciais já obtidos. Em função disso, elaboramos um artigo que foi
publicado nos anais do V CIEM – Congresso Internacional de Ensino de Matemática – e apresentado no
mês de outubro/2010 em Canoas/RS.
Outra forma de divulgação ocorreu em agosto de 2010, a partir de um convite feito pela coordenadora
da escola envolvida no PIBID, cuja finalidade foi realizar um encontro para que partilhássemos

36

Os nomes que aparecem neste texto são fictícios, na tentativa de preservar a identidades dos

sujeitos envolvidos na pesquisa.
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informações relacionadas ao trabalho que estamos desenvolvendo. Participaram desta conversa as
pessoas vinculadas ao PIBID, professores da escola e a coordenadora responsável pelos Anos Iniciais.
Na ocasião apresentamos informações sobre o Programa, detalhamos nosso subprojeto e relatamos
as atividades que já havíamos desenvolvido. Durante a explanação do Grupo, os professores fizeram
vários questionamentos a respeito do encaminhamento do trabalho e sentiram-se instigados a fazer parte
do Grupo, especialmente quando ouviram os depoimentos da professora supervisora e das acadêmicas.
Ao término da exposição solicitamos que registrassem em um questionário, seus pontos de vista sobre
o assunto apresentado e indicassem sugestões para a melhoria da qualidade do nosso trabalho.
Embora o tempo destinado para este encontro tenha sido limitado, verificamos nas respostas dos
professores que o objetivo traçado em nosso subprojeto foi percebido pelos participantes, conforme
podemos observar nos excertos abaixo:
O programa apresentado [PIBID] foi muito importante para [...] o
entendimento da necessidade da colaboração, participação e envolvimento
da universidade com a escola. Essa parceria enriquece o trabalho docente e
aproxima a teoria com a prática. A respeito dos professores iniciantes, acho
extremamente importante e necessário esse trabalho para facilitar a entrada
na prática docente. Também sou uma professora [iniciante] e vejo a
importância de um respaldo por parte dos mais experientes, esse apoio é
fundamental e ajuda significativamente na formação do professor (P1).
Meu ponto de vista a respeito desse Programa é muito positivo e salutar
em relação aos futuros professores, bem como à professora já atuante, pois
essa troca, esse compartilhar e essa cooperação entre universidade e escola
colaboram para o enriquecimento da qualidade do ensino. Somos sabedores
que a formação inicial não é suficiente para práticas inovadoras [...] (P3).
Algo que me chamou atenção foi a dedicação [dos] acadêmicos,
professores da universidade e professora regente; [além do fato das] decisões
serem tomadas em grupo e não individuais (P5).
Dentre as sugestões apontadas, destacaram-se principalmente aquelas voltadas para o desejo de
inserção de novos professores no Grupo: “A sugestão é que o PIBID possa ser ampliado [...]” (P 3). “Esse
projeto deve ser feito com todos os professores que estiverem interessados” (P 2).
Esses depoimentos evidenciam um aspecto importante da nossa pesquisa que coaduna com
resultados de estudos da área da educação, a propósito da necessidade de desenvolver pesquisas que
estabeleçam parcerias entre escola e universidade, como uma importante alternativa para o
desenvolvimento profissional dos professores, favorecendo o crescimento das duas instituições
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envolvidas, mediante articulação entre teoria e prática (ABARCA, 1999; GAMA, 2007). Contudo, esse tipo
de pesquisa (pesquisa colaborativa) que estamos desenvolvendo demanda tempo, esforço, organização
prévia das tarefas e do encaminhamento do trabalho, avaliações e discussões contínuas e retomadas dos
objetivos propostos. Isto porque, não existe um roteiro pré-estabelecido que determine os passos a serem
seguidos, afinal,
[..] as pesquisas colaborativas apresentam modelos investigativos que
rompem com a lógica empírico-analítica a partir do uso da reflexão e da
prática de colaboração como estratégias que servem para os professores
compreenderem ações, desenvolverem a capacidade de resolver problemas
e trabalharem com mais profissionalismo [...] (IBIAPINA, 2008, p. 115).
Concordamos com as afirmações tecidas por Ibiapina (2008) e com a opinião dos professores a
propósito da importância e da necessidade de desenvolver trabalhos dessa natureza. No entanto, não
recomendamos a ampliação do nosso Grupo, pois acreditamos que isso seria inadequado para a
realização das ações que nos propusemos implementar.
Pautadas pelas recomendações de Ibiapina (2008) e por outras da área, temos delineado as ações do
estudo descrito neste artigo, na busca por
[...] reconciliar duas dimensões da pesquisa em educação, a produção de
saberes e a formação [...] de professores. Essa dupla dimensão privilegia
pesquisa e formação, fazendo avançar os conhecimentos produzidos na
academia e na escola (IBIAPINA, 2008, p. 114-115).
Finalmente, corroboramos com Vasconcellos (2009) quando afirma que é imprescindível envolver
pesquisadores, professores e acadêmicos em pesquisas e/ou em situações que lhes instiguem a examinar
suas concepções acerca do ensino e da aprendizagem, revendo e traçando objetivos que norteiem suas
práticas.

Considerações finais
Os resultados obtidos até o momento nos permitem afirmar que a pesquisa colaborativa tem se
mostrado uma importante abordagem metodológica por favorecer a melhoria da qualidade da formação
docente; o desenvolvimento de investigações neste campo; a criação de alternativas voltadas para a
compreensão e a superação dos problemas que surgem em sala de aula, bem como a constituição e a
ampliação de saberes ligados à prática docente.
Diante disso e das demais informações delineadas, supomos que ao envolver acadêmicos e
professores em pesquisas dessa natureza, contribuímos com a minimização das dificuldades que
professores novatos vivenciam durante a transição da vida de estudante para a vida profissional e com a
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formação dos professores em exercício. Por este motivo, daremos continuidade a coleta e análise dos
dados e julgamos imprescindível que outros pesquisadores dediquem maior atenção a esta abordagem.
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O grupo colaborativo como espaço de vivência e análise da prática
pedagógica
Guimarães, Sheila Denize
Vasconcellos, Mônica
Introdução
Estudos (FONSECA, 2002; NACARATO, 2000) apontam que muitos professores dos Anos Iniciais estão
ingressando na profissão sem um conhecimento que lhes garanta atuar de forma segura ao ensinar
Matemática. Aliás, é comum encontrar sujeitos que apresentaram muita dificuldade nesta área durante
o período em que eram alunos e optaram pelos cursos de Pedagogia ou Normal Superior por acreditarem
que desse modo não teriam que estudá-la novamente (PASSOS, 2000; VASCONCELLOS, 2009). O que
muitos desses sujeitos esquecem é que, ao tornarem-se professores, terão que ensinar Matemática. Mas,
se a Matemática é algo que estas pessoas desejam evitar, quais seriam as estratégias, por elas
empregadas, quando, ao se tornarem docentes, se deparam com a necessidade de ensinar aquilo que não
dominam? Quais são as contribuições que os cursos de formação inicial têm proporcionado aos docentes
em relação ao ensino da Matemática?
Pautadas por esses questionamentos, buscamos estabelecer uma parceria entre acadêmicos,
professores universitários e uma professora (Dalva37) que atua nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
na tentativa de favorecer uma articulação entre teoria e prática, por meio de uma pesquisa
colaborativa38. As ações desenvolvidas têm como base a ideia de que o envolvimento de todos nas
atividades propostas poderão se constituir em um espaço apropriado para o estabelecimento de relações
entre o conhecimento teórico e a prática docente (IBIAPINA, 2008; LEITE, 2006; MIZUKAMI, 2006; SANTOS
e LEITE, 2006).
Para a implementação da pesquisa que estamos desenvolvendo estipulamos três procedimentos,
denominados: 1) sensibilização dos colaboradores e negociação dos espaços e tempos; 2) diagnóstico das
necessidades formativas e definição de um plano de ação; 3) dizeres e fazeres da produção acadêmica.
Ressaltamos que os nomes propostos para cada procedimento foram apresentados por Ibiapina (2008).
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Neste artigo revelamos partes das ações desencadeadas a partir da implementação do segundo
procedimento, na tentativa de evidenciar os problemas e as aprendizagens ocorridos na transição da vida
de acadêmico para a vida de professor. Além disso, buscamos apresentar informações referentes ao
período de aproximação das acadêmicas com a prática pedagógica da professora supervisora.

Descrição dos dados
Por meio da aplicação de um questionário obtivemos informações sobre os problemas vividos pela
professora supervisora Dalva em relação: à sala de aula e ao ambiente escolar (pais, direção e
coordenação), e ao modo como tem enfrentado esse(s) problema(s); preocupações/angústias
relacionadas ao trabalho docente; contribuições da sua graduação para trabalho que desenvolve;
impressões e sensações vividas como professora ao longo da carreira e expectativas relativas à sua
participação neste grupo.
Na sequência as participantes fizeram a leitura compartilhada do texto de Mariano (2006) intitulado
“O início da docência e o espetáculo da vida na escola: abrem-se as cortinas...”. A escolha desse texto teve
por objetivo fomentar uma discussão acerca dos problemas e aprendizagens ocorridos no período de
transição da vida de acadêmico para a vida de professor. A partir dessa leitura os membros do grupo se
sentiram instigados a compartilhar experiências, expectativas, receios e outros sentimentos relacionados
ao ingresso no magistério.
A professora Dalva, por exemplo, narrou como ocorreu seu ingresso na docência:
[...] quando chegava no horário da aula lá eu entrava em pânico porque
era criança de três quatro anos cinco anos ai eu ficava preocupada e se essas
crianças machucam e se acontece alguma coisa com essas crianças a
responsabilidade é minha [...] três meses depois um dia cheguei eu falei pro
meu marido sabe de uma coisa eu vou pedir exoneração desse município
porque se um dia eu voltar eu quero voltar pela porta da frente porque se
essas crianças machucam nunca mais eu vou ter a oportunidade de voltar, ai
eu fui lá e pedi a exoneração quando eu sai lá da prefeitura parece que eu
tinha tirado uns 300 quilos das minhas costas sai aliviada perdi o emprego
mais sai aliada porque acabou a minha responsabilidade (PROFESSORA
DALVA).
As acadêmicas também fizeram revelações acerca desse assunto, apresentando seus receios a partir
de sua vivência no estágio. Dentre elas destacamos um trecho que ilustra esse sentimento:
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[...] depois que fui pro estágio eu falei: não quero mais ser professora,
principalmente quando estagiei no maternal, eu falei: Deus que me livre!
Entrei em ‘choque com a realidade’. Falei: Não quero! (ACADÊMICA MÁRCIA).
Após as discussões desencadeadas a partir da leitura do texto as acadêmicas aceitaram o desafio
proposto pelas professoras universitárias: criar um espaço de vivência da prática pedagógica na sala de
aula da professora Dalva. Para a realização desta fase e das demais realizadas no espaço escolar, o Grupo
optou por organizar as acadêmicas em três subgrupos, tendo em vista que a presença de todas na sala de
aula poderia comprometer o andamento do trabalho da professora supervisora.
Período de aproximação com a escola
Destacamos que neste momento os subgrupos acompanharam a professora periodicamente na
escola, na tentativa de estabelecer uma aproximação com os problemas e identificar as soluções criadas
pela professora na prática cotidiana. Assim sendo, as acadêmicas se envolveram na rotina da sala de aula,
observando e contribuindo com o trabalho desenvolvido pela professora, ora auxiliando no
encaminhamento das atividades, ora no esclarecimento das dúvidas dos alunos.
Este encaminhamento tem respaldo nas considerações de Ibiapina (2008), a propósito da necessidade
de estabelecer um período denominado por “observação colaborativa”,
[...] realizada a partir da observação da prática de um professor, que se
transforma em um colaborador, já que é a partir da observação do que ele
faz que se realiza o exercício de reflexão na e sobre a prática pedagógica,
auxiliando tanto o pesquisador, quanto o professor [e os acadêmicos] na
descrição e interpretação da empiria da pesquisa (p. 93).
Durante o período de aproximação com a escola, além de se envolverem nas atividades mencionadas
anteriormente, as acadêmicas preenchiam diariamente uma ficha contendo as seguintes informações:
nome da disciplina abordada na aula observada; conteúdo proposto; objetivos estipulados; forma de
encaminhamento da aula e tempo de duração da atividade. Essa ficha foi elaborada por todas as
integrantes do grupo – pesquisadoras, acadêmicas e a professora supervisora – e foi utilizada nos dias em
que as duplas de acadêmicas realizavam o período de aproximação com a escola. Nesse material, as
acadêmicas também registravam comentários e sugestões para cada aula implementada pela professora
supervisora, destacando fatos relevantes que marcaram a aula observada, como verificamos no excerto
a seguir:
A professora aproveitou o interesse das crianças por ‘santinhos’ [de
propaganda política] e propôs um jogo onde deveriam verificar quem ganhou
e quantos santinhos ganhou ou perdeu, essa atividade foi interessante já que
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os alunos se envolveram e depois guardaram na mochila esse material para
fazerem outras atividades (ACADÊMICAS ALDA, ADRIANA e CAROLINA).
Essa observação foi pauta de reunião, na qual a professora Dalva explicou os motivos que a levaram a
adotar tal procedimento. Como se tratava de um período eleitoral os alunos acabavam trazendo
“santinhos políticos” escondidos na mochila, mesmo sendo advertidos sobre a proibição de manuseá-los
dentro da escola. Diariamente Dalva solicitava que esse material fosse guardado, pois as crianças, muitas
vezes, deixavam de participar das atividades escolares para brincar com ele. Foi quando, na ocasião
mencionada no excerto anterior, a professora teve a iniciativa de aproveitar a situação, na tentativa de
articular problemas escolares envolvendo operações aditivas com situações cotidianas relacionadas,
neste caso, a ganhar e perder “santinhos”.
À medida que as acadêmicas e a professora supervisora vivenciavam o período de aproximação com
a escola, houve o interesse do Grupo em elaborar um projeto de ensino que permitisse envolver
conteúdos abordados no primeiro ano do ensino fundamental. Esclareceremos que esta ação (elaboração
de projeto de ensino) compõe o terceiro procedimento, denominado “definição de um plano de ação” e
não será discutida neste artigo.

Algumas considerações
Ao nos reportarmos para as ações desencadeadas a partir do segundo procedimento acreditamos que
os objetivos traçados foram atingidos.
Primeiramente, quando propusemos ao Grupo a leitura compartilhada do texto de Mariano (2006)
parece que o desejo de fomentar uma discussão acerca dos problemas e aprendizagens ocorridos no
período de transição da vida de acadêmico para a vida de professor foi contemplado.
Percebemos que tanto os esclarecimentos da professora Dalva como o depoimento da acadêmica
indicam elementos que nos levam a compará-los àqueles descritos por Veenman (1984) ao definir e
analisar o “choque da realidade” vivenciado por professores iniciantes, que se sentem inseguros e
despreparados frente à complexidade do dia-a-dia. Esclarece o autor que a falta de identificação com o
contexto no qual estão imersos e a sensação de instabilidade e desilusão, dificultam ainda mais a
realização do trabalho dessas pessoas, chegando a despertar em alguns o desejo de abandonar o
magistério. No caso da acadêmica, apesar de não ter assumido a responsabilidade de conduzir o trabalho
com uma turma de alunos, notamos que há, nessa fase, um primeiro choque com o real e isso pode
interferir negativamente no início da docência, agravando o choque que provavelmente sofrerão quando
começarem a lecionar (VASCONCELLOS, 2009).
Em segundo lugar, ao criarmos um espaço de vivência da prática pedagógica na sala de aula da
professora Dalva e nas discussões desencadeadas pelo Grupo pudemos verificar uma aproximação com a
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escola diferente da que ocorre no período de estágio, considerado por Vasconcellos (2009) como o
primeiro “choque da realidade”.
Dentre as diversas situações vivenciadas que marcaram esse período, a atividade de ganhar e perder
“santinhos” foi uma excelente oportunidade para as acadêmicas perceberem que é possível articular
problemas escolares com situações cotidianas.
Parece estar provado que quanto maior for a semelhança entre o contexto
de aprendizagem e o contexto de recuperação mais fácil será a transferência
[dos conhecimentos escolares para um novo contexto]. Entretanto, os
contextos escolares costumam ser muito diferentes, quase opostos em
muitos aspectos aos contextos sociais nos quais se pretende que, mais tarde,
os alunos apliquem os conhecimentos aprendidos [...]. Embora não se trate
de reduzir os problemas escolares ao formato das tarefas e situações
cotidianas [...], parece que para que os alunos enfrentem as tarefas escolares
como verdadeiros problemas é necessário que elas tenham relação com os
contextos de interesse dos alunos ou, pelo menos, adotem um formato
interessante no sentido literal do termo (ECHEVERRÍA e POZO, 1998, p. 4142).
Essa alternativa encontrada pela professora encontra respaldo nos esclarecimentos de Echeverría e
Pozo (1998), quando destacam a necessidade de aproveitar as situações do cotidiano para trabalhar
problemas escolares, promovendo a aprendizagem de conceitos matemáticos.
Acreditamos que as ações desencadeadas neste procedimento evidenciam contribuições de um grupo
colaborativo para a formação de professores, à medida que podem “[...] ajudar a (re) construir
concepções acerca da prática e a sustentar novas formas de trabalhar com os alunos nas aulas de
matemática” (FERNANDES, CARVALHO e CARVALHO, 2010, p. 72), conforme pudemos verificar no
episódio descrito pelas acadêmicas e comentado pela professora Dalva.

Referências
ECHEVERRÍA, M. P. P.; POZO, J. I. Aprender a resolver problemas e resolver problemas para aprender. In:
POZO, J. I. (Org.). A solução de problemas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
FERNANDES, José António; CARVALHO, Bárbara do Alvar de; CARVALHO, Carolina Fernandes de. O
trabalho colaborativo como meio de desenvolver o conhecimento didáctico de duas professoras em
combinatória. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo: 2010, v.12, n.1, p.43-74.
FONSECA, Maria da Conceição F. R. et al. O ensino de Geometria na escola fundamental: Três questões
para a formação do professor dos ciclos iniciais. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 127p.
244

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Pesquisa Colaborativa: investigação, formação e produção de
conhecimento. Brasília: Líber Livro Editora, 2008.
LEITE, Yoshie Ussami Ferrari. O lugar das práticas pedagógicas na formação dos professores. In: SILVA,
Aida Maria Monteiro et. al. (Orgs.). Políticas educacionais, tecnologias e formação do educador:
repercussões sobre a didática e as práticas de ensino. Recife: ENDIPE, 2006. p. 65-81.
LIMA, Emília Freitas de. Sobre(as)vivências no início da docência: que recados elas nos deixam?... In:
_____. (Org.). Sobrevivências no início da docência. Brasília: Líber Livro Editora, 2006. p. 91-100.
MARIANO, André Luiz Sena. O início da docência e o espetáculo da vida na escola: abrem-se as cortinas...
LIMA, Emília Freitas de. (Org.). Sobrevivências no início da docência. Brasília: Líber Livro Editora, 2006. p.
17-26.
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Analisando a função social da escola: a inserção do pedagogo na
vida escolar durante o primeiro ano de curso. In: SILVA, Aida Maria Monteiro et. al. (Orgs.). Políticas
educacionais, tecnologias e formação do educador: repercussões sobre a didática e as práticas de
ensino. Recife: ENDIPE, 2006. p. 65-81.
NACARATO, Adair Mendes. Educação continuada sob a perspectiva da pesquisa-ação: Currículo em ação
de um grupo de professoras ao aprender ensinando Geometria. 2000. 330f. Tese (Doutorado em
Educação) Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas.
PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion. Representações, interpretações e prática pedagógica: A Geometria
na sala de aula. 2000. 348f. Tese (Doutorado em Educação) Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas.
SANTOS, Adriana Alves Pugas dos, LEITE, Yoshie Ussami Ferrari. O papel do estágio na formação de
professores. In: VIII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste. Cuiabá, Mato Grosso:
ISSN 1809-807X, 2006. 1 CD-Rom.
VASCONCELLOS, Mônica. Formação docente e entrada na carreira: uma análise dos saberes mobilizados
pelos professores que ensinam matemática nos anos iniciais. 2009. 206f. Tese (Doutorado em Educação),
UFMS, Campo Grande.
VEENMAN, S. El proceso de llegar a ser profesor: un análisis de la formación inicial. In: VILLA, A. (coord.).
Perspectivas y problemas de la función docente. Madrid, 1984. p. 39-68.

245

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

Avaliação Matemática e formação docente: revelações de uma
professora experiente
Florcena, Andressa
Vasconcellos, Mônica

A relação entre a formação inicial e a prática avaliativa
Sabemos da complexidade e dos problemas que envolvem tanto a aprendizagem da Matemática como
as práticas avaliativas adotadas no espaço escolar. Alguns estudos sobre o assunto têm questionado os
pressupostos teóricos e metodologias de avaliação, bem como o modelo de formação que tem sido
oferecido, aos acadêmicos, nos cursos de licenciatura (BRASIL 1998; HOFFMANN, 2010). Para Hoffmann
(2010) estes estudos não chegam a revelar em profundidade as marcas deixadas pela formação na prática
docente, no entanto, suas pesquisas:
[...] sugerem fortemente que a contradição entre o discurso e a prática de
alguns educadores e, principalmente, a ação classificatória e autoritária,
exercida pela maioria, encontra explicação na concepção de avaliação do
educador, reflexo de sua história de vida como aluno e professor. Nós viemos
sofrendo a avaliação em nossa trajetória de alunos e professores. É necessária
a tomada de consciência dessas influências para que a nossa prática avaliativa
não reproduza, inconscientemente, a arbitrariedade e o autoritarismo que
contestaram pelo discurso. Temos de desvelar contradições e equívocos
teóricos dessa prática, construindo um ‘ressignificado’ para a avaliação e
desmistificando-a de fantasmas de um passado ainda muito em voga (IBID.,
p. 12).
Os resultados dos estudos de Hoffmann (2010) são semelhantes aos dados obtidos em outras
pesquisas (TARDIF, 2005; VASCONCELLOS, 2009), que indicam o quanto as experiências vividas durante a
trajetória escolar e acadêmica influenciam o trabalho que o professor desenvolve. Por este motivo, tais
experiências precisam ser retomadas, refletidas e confrontadas durante o período de graduação, para
que sejam compreendidas como possibilidades de contribuição para o trabalho docente (BRASIL, 1998).
No entanto, embora se trate de assunto relevante, o desenvolvimento de pesquisas relativas à prática
avaliativa em Matemática parece não fazer parte do campo de interesse dos estudiosos da área. Isso pode
ser verificado em uma investigação que desenvolvemos cujos resultados constam nos anais do V CIEM –
Congresso Internacional de Ensino da Matemática – (FLORCENA, 2010).
Nesse estudo que abrangeu os anos de 2000 a 2009, verificamos nos anais de três importantes eventos
ligados à Educação e à Educação Matemática – ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa
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em Educação); ENEM (Encontro Nacional de Educação Matemática) e SIPEM (Simpósio Internacional de
Pesquisa em Educação Matemática) – que dentre 942 trabalhos publicados, apenas 5 tinham relação com
esta temática. Isto nos permite afirmar que há um número reduzido de produção nesse campo que precisa
receber maior atenção, haja vista sua importância para o processo de formação docente e para a
aprendizagem dos alunos.
De posse dessas e das demais informações apresentadas nos propusemos a realizar esta pesquisa,
com o intuito de investigar a relação entre as práticas avaliativas de Matemática que professores dos
primeiros anos do Ensino Fundamental vivenciaram durante a formação escolar e acadêmica e as
estratégias que utilizam com seus alunos. Os dados relacionados ao encaminhamento do trabalho, aos
objetivos traçados e alguns dos resultados encontrados estão dispostos nos próximos tópicos.

Objetivos e metodologia da pesquisa
Objetivo Geral
Investigar a relação entre as práticas avaliativas de Matemática que professores dos primeiros anos
do Ensino Fundamental vivenciaram durante a formação escolar e acadêmica e as estratégias que utilizam
com seus alunos.
Metodologia da Pesquisa
Para a realização desta investigação utilizamos a abordagem qualitativa, por entendermos que assim
teremos condições de priorizar a compreensão do comportamento dos sujeitos, de acordo com o
contexto no qual estão inseridos (BOGDAN e BIKLEN, 1994; TRIVIÑOS, 1987).
Assim sendo, elegemos como procedimento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e para
seu desenvolvimento contamos com o auxílio de um gravador que nos ajudou a registrar as informações
adquiridas. Posteriormente, transcrevemos as informações obtidas para que pudéssemos analisá-las.
Vale destacar que a entrevista é apontada como um dos principais procedimentos de coleta de
informações por permitir o aprofundamento do ponto de vista do entrevistado sobre o assunto abordado
(LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 33).
Em nosso caso, entrevistamos uma professora supervisora, chamada Maria, que é membro do nosso
Grupo de Pesquisa, o GED/CNPq (Grupo de Estudos ligados à Docência), e participante do PIBID –
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
A professora Maria leciona no primeiro ano do Ensino Fundamental e respondeu as questões de um
roteiro previamente preparado e organizado em sintonia com o objetivo proposto. O roteiro era formado
por 4 blocos: 1) Prática docente: procedimentos e critérios utilizados para avaliar; 2) Experiências ligadas
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à avaliação vivenciadas durante a formação inicial e continuada; 3) Experiências ligadas à avaliação
vivenciadas durante a formação escolar; 4) O ponto de vista do professor a respeito da avaliação.

Resultados
Considerando o volume de dados que obtivemos mediante a realização da entrevista e o fato de que
é necessário selecionar parte desses dados para compor este texto, optamos por priorizar as informações
que discutem os seguintes aspectos: a) A prática avaliativa empregada em sala de aula: procedimentos e
critérios adotados; b) Formação inicial e continuada: experiências voltadas para a avaliação da
aprendizagem em Matemática.
Cada um dos dois aspectos citados deram origem aos tópicos que delineamos na sequência.
A prática avaliativa empregada em sala de aula: procedimentos e critérios adotados
Ao ser questionada a respeito da forma como avalia seus alunos, a professora Maria afirmou que
realiza uma avaliação diária. Apresentou suas justificativas baseada na percepção de que tal
procedimento favorece o acompanhamento integral do aluno proporcionando ao professor distinguir se
houve aprendizagem ou não dos conteúdos ensinados:
[...] se eu for avaliar só por provas, às vezes no dia da prova o aluno não
está bem, né? Aí se sai mal na prova, então, se você avaliar no dia-a-dia como
ele se comporta, o que está fazendo, se no dia da prova ele se sair mal você
sabe que ele dá conta de resolver aquela atividade, é que alguma coisa
aconteceu para ele não se sair bem naquela prova (PROFESSORA MARIA).
Quando perguntamos acerca da avaliação na área da Matemática a professora informou que,
normalmente, quando um aluno realiza um procedimento de resolução diferente do esperado, ela o
chama para perguntar quais foram as estratégias que adotou na solução da atividade, assim encontra
elementos para compreender e avaliar os procedimentos que adotou.
Verificamos nos esclarecimentos da professora Maria uma afinidade entre as justificativas que
apresentou e as recomendações da área da Educação (BRASIL, 1997; HOFFMANN, 2010) acerca da
necessidade de implementar práticas avaliativas voltadas para a identificação das estratégias empregadas
pelos alunos, bem como para a valorização da observação contínua do seu desempenho.
E quanto aos alunos com baixo rendimento nas avaliações, como a professora procede?
Seu depoimento revela que, neste caso, procura compreender os motivos que levaram as crianças a
cometerem erros, perguntando a elas próprias ou realizando uma análise das avaliações que elaborou
para tentar encontrar os motivos que podem ter ocasionado tal resultado.
A gente tem sempre que estar voltando, né? Saiu mal, por quê? Chamar
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o aluno perguntar pra ele, porque não adianta você dar a prova e você corrigir
a prova colocar lá certo e errado e não conversar com o aluno e discutir com
ele os motivos porque que ele errou aquilo ali, quando você chama e conversa
aí ele fala: Ah...era isso! Você percebe que ele sabia e ele errou, né?
(PROFESSORA MARIA).
A citação anterior indica que a professora parece estar preocupada com o rendimento dos alunos,
utilizando os erros cometidos durante as provas como possibilidades de revisão e aprendizagem.
Para Villas Boas (2008, p. 42), "[...] a melhoria do trabalho do aluno [pode ser] alcançada se o professor
lhe oferecer orientação [adequada] [...]”. Entretanto, a pesquisadora adverte que essa forma de atuação
pode fazer com que o estudante se torne dependente da orientação sistemática do professor, caso não
seja instigado a agir de forma autônoma.
Formação inicial e continuada: experiências voltadas para a avaliação da aprendizagem em Matemática
Solicitamos à professora Maria que recordasse o período no qual frequentou o Curso de Pedagogia e
mencionasse quais foram as atividades relativas à Matemática ou à avaliação propostas naquela ocasião.
Maria esclareceu que durante o Curso não foi oferecida nenhuma disciplina ou atividade relacionada a tal
disciplina e acrescentou: “Olha, no Curso, em geral, a gente não comentava muito sobre avaliação não,
tá? Era muito assim superficial” (PROFESSORA MARIA).
A revelação da entrevistada é contemplada por Villas Boas (2008) ao explicar que os estudos sobre
avaliação nos cursos de formação inicial, de fato, são raros e, quando ocorrem, no geral, são deixados
para o final do semestre o que contribui para a realização de uma abordagem aligeirada e superficial.
Inversamente, a estudiosa acredita que os professores deveriam ter a oportunidade de vivenciar no
período de graduação, situações voltadas para o estudo das diferentes práticas avaliativas:
Trabalhando com a disciplina avaliação escolar há alguns anos, tenho desenvolvido
atividades que articulam a teoria e a prática na própria sala de aula, por entender que
não cabe discutir apenas teoricamente a avaliação que defendemos. É importante que
os futuros educadores vivenciem as práticas que deverão adotar [...]. Se o curso que
contribui para sua formação não propicia essa vivência, dificilmente eles terão
condições de influenciar positivamente o trabalho pedagógico das escolas nas quais
atuarão (IBID., p. 26).
Se, por um lado, a professora Maria citou que no Curso de Pedagogia o tema avaliação foi abordado
de forma superficial, por outro, seu depoimento revela que os cursos de formação continuada e os
diferentes papéis que tem desempenhado na área da Educação (como professora e coordenadora
pedagógica) contribuíram com a construção e a implementação de diferentes formas de avaliar os alunos.
A esse respeito, a professora fez uma breve análise:
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Acho assim, você começa a analisar as duas, né? [formação inicial e
continuada], porque uma está ligada a outra, então você começa a analisar
você: Oh! Começou aí, quando comecei eu fazia assim, né? Aí agora eu já
mudei porque eu já aprendi mais coisas. A cada dia que você passa, você vai
aprendendo, você vai mudando... Daí, quando você consegue mudar você vê
uma pessoa fazendo o que você fazia quando começou [a trabalhar] e você
fala: Ai meu Deus! Não acredito que eu também fazia aquilo (PROFESSORA
MARIA).
Tomando por referência o objetivo deste trabalho e as informações que apresentamos, podemos
afirmar que a formação escolar e a formação acadêmica interferem na atuação do professor como
avaliador da aprendizagem dos alunos, embora esta relação nem sempre seja percebida de antemão
(NÓVOA, 1999; VASCONCELLOS, 2009). Porém acreditamos que, especificamente no caso do Curso de
Pedagogia, as contribuições para a prática avaliativa são escassas e insuficientes, o que exige maior
atenção por parte dos formadores e dos pesquisadores.

Considerações finais
Diante de tudo o que foi exposto, ressaltamos que na visão da professora entrevistada a graduação
não forneceu os subsídios que precisava para sua atuação; seja por defasagem das grades curriculares,
pelo pouco tempo de duração ou pela incapacidade que a graduação tem de esgotar as temáticas da área
da Educação. Em compensação, ressaltou que os cursos de formação continuada e a experiência
profissional contribuíram de forma significativa para sua prática.
Destacamos, também, que nossa pesquisa não esgotou todas as possibilidades de investigação neste
campo vasto, complexo, relevante e pouco investigado que se refere às práticas avaliativas em
Matemática. Por este motivo asseguramos que temos o intuito de continuar desenvolvendo pesquisas
voltadas para este assunto.
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Histórias em quadrinhos (HQs): Quem não gosta?
Letras/Espanhol/Rio Brilhante
Ribeiro, Luciene S.
Hammes, Mirian

Resumo
De acordo com Coelho (2000), os quadrinhos existem desde o século passado, sempre publicados em
jornais, revistas ou em livros próprios; porém somente em 1933 surgiu a primeira publicação exclusiva, e
este gênero passou a ser difundido com fins comerciais já no ano seguinte, visto o potencial do novo
mercado consumidor que agradava crianças e adolescentes. Segundo Bettelheim e Zelam (1994), não
demorou muito para que esta literatura passasse de “inútil” para uma importante ferramenta de uso
pedagógico. Quem não conhece Maurício de Souza? Este fabuloso autor vive suas histórias inteiramente
em suas obras, tendo como filosofia a diversão, o entretenimento, a transmissão de mensagens de
otimismo, a conscientização, em personagens que buscam resolver seus próprios problemas e conflitos.
De acordo com André (2004), a história em quadrinhos, embora atacada por uns e defendida por outros,
vem se firmando na indústria cultural contemporânea. A associação de imagem e texto é uma das razões
que levaram inclusive o Ministério da Educação a recomendar nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
alternativas de apoios disciplinares como o uso de Gibis, por exemplo. A leitura das histórias em
quadrinhos, segundo Guedes, Guimarães e Vieira (2004), é um importante instrumento para a aquisição
de conhecimento, desenvolvimento de criatividade e da linguagem, ampliação do vocabulário e
compreensão de textos. De acordo com Serpa e Alencar (2004), os alunos, geralmente, demonstram
interesse pelas HQs, seja pela ilustração, seja pela facilidade de leitura e interpretação, correspondendo
a um processo de comunicação que atende a sua predisposição psicológica. O trabalho com HQs foi
desenvolvido na Escola Estadual Fernando Correa da Costa, com alunos do ensino fundamental, no
município de Rio Brilhante – MS. Durante a realização da oficina de produção textual denominada “PróTexto”, os alunos leram diversas histórias em quadrinhos, interpretaram, conheceram as características
deste gênero, o contexto de utilização, o formato dos balões utilizados e seus significados, e as figuras de
linguagem. Posteriormente foram incentivados a produzir suas próprias HQs diretamente no computador,
com o recurso tecnológico apropriado. O resultado foi maravilhoso, inúmeras e diferenciadas histórias
coloridas foram produzidas e posteriormente impressas e coladas no mural da Escola para divulgação e
valorização do trabalho do aluno. Foi claramente perceptível o interesse e o gosto que o aluno tem por
este gênero textual, facilitando o processo de leitura e também da produção da escrita textual através do
trabalho com as HQs.
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A poesia ilustrada na sala de aula
Letras/Espanhol/Rio Brilhante
Boherer, Elizabeth Cristina
Hammes, Mirian

Resumo
Quem não gosta de ler uma poesia? Escutar a declamação de um poema, seja ele lírico ou não? A
poesia, com sua criação de estrofes, versos e, às vezes, rima, faz com que o ser humano se sinta melhor,
que encontre o seu eu. A criação artística provoca sensações e reflexões diversas nas pessoas, pois, como
destaca Barros (2004), a poesia retrata nosso fundo psicológico, devendo desabrochar livremente.
Segundo Cardoso (2001), criar espaço para a produção poética na escola é fundamental para a valorização
e desenvolvimento do educando, pois este irá reproduzir o que sente através da sua escrita de poemas,
declamar, “gritar ao mundo” seus pensamentos, ideias, felicidades e angústias, o que também faz parte
do processo de produção textual. O trabalho com poesia ilustrada aconteceu na Escola Estadual Fernando
Correa da Costa, no município de Rio Brilhante – MS, com os alunos do Ensino Fundamental, através do
projeto de Produção de Texto denominado Pró-Texto, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
financiada pelo CNPq com o intuito de inserir os graduandos do Curso de graduação de Letras/Espanhol
a distância do Polo de Rio Brilhante no contexto da sala de aula, incentivando a docência. Os alunos foram
convidados a participar do projeto que visou à produção de poemas e de técnicas de declamação
(entonação). Para a produção foram repassados e/ou relembrados conhecimentos acerca da estrutura
deste tipo de texto, como por exemplo, versos, estrofes e rimas, que, segundo Staiger (1995), são
fundamentais nesse tipo de texto. Após várias leituras e declamações, os alunos produziram seus próprios
textos, líricos ou não, ilustrando-os na Sala de Tecnologia da Escola, utilizando todos os recursos
necessários, como internet, PowerPoint, músicas de fundo, imagens e, para a apresentação dos
resultados, data show e caixas de som. Os trabalhos foram considerados casos de sucesso pela escola,
devido à criatividade e motivação dos alunos com o projeto. Após a conclusão do trabalho da produção
de textos do gênero poético, chegamos à conclusão de que os educadores conseguem estabelecer um elo
de conhecimento dos valores humanos dos seus alunos, abrindo novos horizontes, fazendo com que estes
aconteçam e interajam em sua essência, fazendo com que a poesia se transforme na leitura de si, do outro
e do mundo. Concluímos também que a produção poética é fruto de muitas transformações do modo de
produzir e interpretar a própria vida humana.
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A prática de ensino de gêneros textuais em sala de aula
Letras/Espanhol/Rio Brilhante
Hammes, Mirian

Resumo
O trabalho com gêneros textuais na sala de aula é uma prática que tem demonstrado resultados
significativos no ensino da Língua Portuguesa em diversos contextos. Neste trabalho, apresentamos uma
prática de oficinas de produção textual a partir de gêneros diversos que está ocorrendo na Escola Estadual
Fernando Correa da Costa, localizada no município de Rio Brilhante/MS, e promovido pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do PIBID Letras/CAPES - UFMS. O projeto, denominado “Oficina
Pró-Texto”, está sendo desenvolvido por graduandos do Curso de Letras/Espanhol da modalidade a
distância do polo de Rio Brilhante e tem como objetivo primordial a inserção desses alunos na prática da
docência, bem como a contribuição para que a escola participante do projeto apresente melhorias no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Segundo Marcuschi (2002, p.19), “os gêneros textuais são
fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social”, fazendo parte de nossa vida
diária através de telefonemas, sermão, carta pessoal e comercial, romance, bilhete, reportagem
jornalística, horóscopo, receitas médicas e culinárias, bulas de remédio, listas de compras, cardápios,
instruções de uso, banner, editais, piadas, histórias em quadrinhos, e-mail, entre tantos outros. Para
Infante (2001), os gêneros não são fixos, ou seja, à medida que o homem transforma seu meio,
consequentemente interfere nos gêneros textuais, que surgem e se desenvolvem conforme as
necessidades sociais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam a importância do uso dos gêneros
na escola, tanto o escrito como o oral, reconhecidos como a diversidade de textos que circula no meio
social em que vivemos. Por meio do trabalho com os gêneros, os alunos podem desenvolver a coerência
textual, que está relacionada à utilização adequada de um gênero ou da combinação de alguns deles.
Assim, este trabalho tem por objetivo demonstrar como o projeto “Pró-Texto” trabalha com os gêneros
textuais na referida escola, demonstrando a importância desse trabalho para a escola e os seus alunos,
bem como para o graduando que ministra as oficinas. Entre os primeiros resultados, verificamos o papel
indispensável do educador na construção de condições, junto ao educando, de dominar a norma culta
adequando suas formas e expressões orais e escritas de acordo com o contexto necessário à comunicação,
ou seja, saber determinar a escolha do gênero e sua correta utilização (produção), com base em textos
produzidos com coesão e coerência, além de privilegiar a leitura e incentivá-la, visto que os gêneros são
atrativos para os alunos se trabalhados de acordo.
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A produção textual por meio do trabalho com o gênero fábula
Letras/Espanhol/Rio Brilhante
Ribeiro, Lucélia da Silva.
Hammes, Mirian

Resumo
A fábula surgiu no Oriente e segue reinventada pelo mundo afora permanecendo até os dias atuais
como forma de mostrar aos seres humanos, por meio de histórias em que os personagens são animais
colocados em situações humanas, como agir com sabedoria. Mas foi com o escravo grego Esopo, ainda
no século VI A.C., na Grécia, que surgiu a fábula que, posteriormente, foi difundida por La Fontaine. De
acordo com Cardoso (2007), a fábula se distingue das outras narrativas devido a sua construção simbólica
no enredo, momento em que os animais não somente agem como também sentem e pensam, com base
numa linha moral. Segundo Bakhtin (2005), a linha moral colocada no final da fábula geralmente reproduz
um provérbio ou um ditado popular, numa criação anônima, uma fala sem sujeito, sem autor e nem
tempo, já que não é criação de um indivíduo, mas da linguagem de uma comunidade. O trabalho com o
gênero textual da fábula é muito versátil, pois permite diversas situações e maneiras de se explorar um
assunto. Esse gênero foi trabalho em forma de produção de texto e ilustração, com alunos do Ensino
Fundamental, na Escola Estadual Fernando Correa da Costa, localizada no município de Rio Brilhante –
MS. Por meio do PIBID Letras-UFMS, que busca inserir o aluno de graduação no contexto escolar,
graduandos do curso de Letras UFMS da modalidade a distância desenvolvem oficinas de produção textual
com alunos da escola focalizada. Entre os gêneros trabalhados, eles aprenderam as características e
formas de uma fábula, realizaram a leitura de diversas fábulas, e, posteriormente, produziram suas
próprias fábulas, ilustraram e realizaram a apresentação do trabalho final para a comunidade escolar.
Segundo Cazarin (1995), a preocupação básica na produção de textos é levar o aluno não apenas ao
conhecimento da gramática de sua língua, mas, sobretudo, ao desenvolvimento da capacidade de refletir,
de maneia crítica, sobre o mundo que o cerca e, em especial, sobre a utilização da língua como
instrumento de interação social, e isso é feito mediante a compreensão, a análise, a interpretação e a
produção de textos verbais. Dessa forma, o ensino da produção textual através do gênero fábula se faz
muito produtivo no contexto escolar, visto que é uma atividade diferenciada para o aluno, pois além de
trabalhar com a leitura, com a produção do texto, momento em que se valoriza a escrita e todas as suas
implicaturas, o aluno também se insere no uso de tecnologias, utilizando recursos modernos como
internet, computador, data show, pesquisa, programas de power-point e até mesmo movie-maker
(programa para montar filmagens), músicas, entre outros. Além de se sentir valorizado pelo fato de
apresentar o seu belo trabalho, concluso, à comunidade acadêmica, tendo seus trabalhos divulgados no
blog da escola e deles próprios, impressos em livretos/cartazes, entre outros.
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A importância do desenvolvimento de um jornal em sala de aula
Letras/Espanhol – Ead/ Pólo Bataguassu/MS
Félix, Adriana Chiarioni
Ferreira, Adriano Rodrigues
Siqueira, Ivete Barreto

Resumo
O jornal é um veículo de comunicação que oferece aos alunos a possibilidade de entrar em contato
com diferentes gêneros de textos. De acordo com Faria (2000), dada a sua diversidade textual, ele pode
ser utilizado como recurso didático em todos os níveis escolares, inclusive na alfabetização, em que
manchetes e pequenos textos, como os anúncios e classificados, ajudarão os alunos não só a desenvolver
a escrita e a leitura, mas também a compreender a importância social da escrita. Assim, como destaca a
autora, é possível colocar em prática projetos que visem à produção de um jornal escolar com temas de
interesse dos alunos e fatos relacionados à comunidade. Em um projeto desse tipo, a periodicidade das
edições e a forma de apresentação dependerão de fatores como as condições oferecidas pela escola e a
disponibilidade de professores e alunos. O mais importante, no entanto, é que estes estejam conscientes
da importância desses projetos para o desenvolvimento social, intelectual, cultural, linguístico dos
educando. Para que os alunos possam escrever textos jornalísticos de melhor qualidade, é necessário,
porém, como destacam Chiappini e Citelli (1997), promover atividades sistemáticas de produção textual
em que se associem teoria e prática. Dessa forma, podem ser realizadas atividades com notícia, editoriais,
crônicas, propagandas, fotografias etc. Pensando nisso, estamos realizando, na Escola Estadual Professor
Braz Sinigaglia, em Bataguassu-MS, a criação de um jornalzinho com alunos do Ensino Fundamental,
através do projeto “Oficinas Pró-Texto”, inserido no PIBID da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, e financiado pelo CNPq objetivando, especialmente, despertar o interesse dos graduandos pela
docência, inserindo-os no contexto escolar, bem como contribuir com melhorias de desempenho entre
alunos do ensino básico. O projeto de criação do jornalzinho, que está em andamento, tem demonstrado
resultados importantes no desenvolvimento da capacidade do trabalho em equipe, preparando os alunos
para uma adequação da convivência em grupo. Além disso, por meio das atividades de leitura e produção
textual ligadas a este projeto temos observado maior habilidade nessas práticas entre os alunos
participantes da escola. Acreditamos, assim, que montar um jornal com os alunos e veicular as notícias da
escola, recados, receitas, avisos importantes, poesias, um meio de comunicação criado pelos alunos, pode
ser uma atividade bastante motivadora e uma possibilidade única de desenvolver leitura e escrita.
Imaginem que alegria fotografar cenas diárias para o jornal da escola, escrever uma poesia que todos irão
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ler ter um espaço para dizer o que pensa ou criticar algo que não vai tão bem! É uma ideia que pode gerar
muitas atividades prazerosas e com as quais se aprenderá muito.
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Histórias em quadrinhos: um mundo da imaginação
Letras/Espanhol/EAD – Bataguassu/MS
Costa, Camila M.
Mendes, Talita S.

Resumo
As histórias em quadrinhos começaram a veicular em nosso país no século XIX, porém apenas
no século XX foram publicadas as primeiras edições de revistas próprias desse gênero textual
(COELHO, 2000). Destacando-se como um gênero importante para o incentivo da leitura em
crianças, as histórias em quadrinhos podem ser uma das formas de trabalho com a leitura e a
produção de texto na sala de aula, alicerçando conhecimentos para que no futuro os alunos
possam se tornar bons leitores e formadores de opiniões. Uma das histórias em quadrinhos que
as crianças adoram são as criações de Maurício de Souza com as personagens da “Turma da
Mônica”, que os envolvem com as características peculiares das personagens. O trabalho com
as histórias em quadrinhos, ou, mais popularmente, o “gibi” foi introduzido e desenvolvido na
Escola Estadual Professor Braz Sinigáglia, com os alunos do Ensino Fundamental no município
de Bataguassu/MS. Na realização do projeto “Oficina Pró-Texto”, inserido no PIBID da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, os alunos leram várias histórias em quadrinhos
com diversos temas, interpretaram, conheceram a estruturação do gênero (letras, balões e
outros), e, juntamente com os graduandos do curso de Letras responsáveis pelas atividades,
construíram condições para a futura produção textual. A partir da criação dessas condições, os
alunos da escola envolvidos na atividade produziram um gibi, manualmente, com a temática
“trânsito”. O resultado foi superior ao que esperado, pois surgiram desenhistas e criadores de
histórias das diversas maneiras. Os alunos adoraram os trabalhos e foram motivados a continuar
a escrever e ler esse gênero e os demais para uma melhor aprendizagem de reconhecimento de
interpretações e produções textuais. Além disso, observou-se que os alunos apresentaram mais
habilidade e interesse na leitura e avaliação de seus próprios textos, capacidade destacada por
Soares (2009) como essencial para a atividade de produção de textos.
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Produção textual por meio do trabalho com o gênero textual conto
Letras/Espanhol/EAD – Pólo de Bataguassu-MS
Noronha, Carolina Maria

Resumo
A sensibilidade aos problemas de escrita e o interesse pela temática cresceram visivelmente
nos últimos anos, haja vista que, em muitas instituições de ensino e em outros espaços culturais,
hoje, se promovem oficinas literárias, cursos de produção de textos de diferentes tipos e para
diferentes propósitos – além de intenso movimento de leitura, com a qual a escrita tem um
vínculo quase que umbilical, já que sem leitura não há o necessário adensamento, condição
básica para quem se propõe a escrever (Koch, 2007). Com o uso intenso da internet, seja através
de e-mails, blogs, etc., todos são convidados a escrever de forma rápida, clara e inteligível, por
razões profissionais ou sociais. Entretanto, em muitas salas de aula do ensino básico, a escrita
ainda é motivo de constrangimentos e resistências tanto por parte de alunos como de alguns
professores. Estes, cuja função estaria associada a promover a norma culta da língua, acreditam
que “buscando” os erros de ortografia nos textos os alunos apresentarão melhor desempenho
na escrita. De acordo com Soares (2009), em uma visão de língua como totalidade essa crença
equivocada necessita ser revista, pois forma e conteúdo são indissociáveis. Contudo, no meio
escolar, persiste a ideia de que, se o professor de Língua Portuguesa não corrigir os aspectos
formais do texto do aluno, estará sendo omisso e se sentirá devedor. Levando em consideração
que forma e conteúdo, bem como leitura e escrita, são indissociáveis, apresentamos a atividade
de produção textual realizada com o sexto e sétimo ano da Escola Estadual Professor Braz
Sinigaglia, em Bataguassu-MS. Tendo como ponto de partida e objeto de trabalho o gênero
textual conto, foram realizadas onze aulas, com duração de duas horas cada. Nessas aulas,
foram trabalhadas a leitura compartilhada e a interpretação oral de alguns contos, a saber:
Negócio de Menino com Menina; Os cavalinhos de Platiplanto; Conto de Mistério; O Gato Preto;
João e o pé de Feijão; Os três porquinhos; Branca de Neve; Pinóquio; O Patinho feio; A Tartaruga
e a lebre; A Bela e a Fera; O motoqueiro fantasma e Chapeuzinho Vermelho. No que diz respeito
mais especificamente à atividade de leitura, esses textos foram escolhidos por serem textos
interessantes e capazes de estimular o gosto pela leitura, auxiliando no desenvolvimento da
competência leitora, da sensibilidade estética, da imaginação, da criatividade e do senso crítico.
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Além disso, esses textos podem contribuir com o (re)conhecimento e o exercício de alguns
elementos básicos da narrativa (foco narrativo, tempo e espaço, por exemplo). Após a leitura
dos textos, os alunos assistiam a pequenos vídeos (com o titulo do conto), retirados da Internet,
apresentados em data show. Quanto à produção de textos, a partir do conto Os cavalinhos de
Platiplanto, e da criação conjunta das condições de produção textual, os alunos produziram
textos sobre animais de estimação; já a partir dos contos de Fadas citados, os alunos foram
convidados a modificar o conto lido utilizando um cenário atual, introduzindo as novas
tecnologias nas historias. Dessa forma, para exemplificar, Chapeuzinho Vermelho, virou
Sapatinho Vermelho, que ligou de seu celular para o 190 e pediu socorro para seu pai, etc. A
partir dos contos O Gato Preto e o Conto de Mistério, os alunos produziram seus próprios contos
de suspense e/ou terror. Todos esses textos produzidos pelos alunos estão dispostos em livros
e disponibilizados na biblioteca da escola, acessível para todos os outros alunos. A partir dos
resultados observados até o momento, destacamos que o desenvolvimento das oficinas de
produção textual já apresenta significativa melhoria no interesse pela leitura entre os alunos
envolvidos, bem como no lidar com a escrita e suas implicações em gêneros textuais como o
conto, focalizado neste trabalho.
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