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RESUMO  

 

O presente estudo teve como objetivo geral investigar contribuições do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação inicial de 
professores de Matemática, com a utilização de Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC) nas ações realizadas pelos subprojetos de Matemática das 
Universidades federais brasileiras. A pesquisa de caráter qualitativo, primeiramente 
definimos a delimitação do estudo, adentrando no contexto de treze Universidades Federais 
de cinco regiões do país, que possuíam subprojetos de Matemática do PIBID e que 
explicitaram em seus documentos oficiais o uso das TDIC. Assim foi realizado o estudo 
documental dos subprojetos das Universidades participantes e, posteriormente a coleta de 
dados se centrou nas entrevistas semiestruturadas feitas com os quinze coordenadores de 
área que atuam na orientação e supervisão dos licenciandos-bolsistas do PIBID dessas 
Universidades. O referencial teórico que norteou a análise de dados acerca da formação 
de professores focou nos princípios de Freire, D’Ambrósio, Tardif, Fiorentini, Alarcão, 
Nóvoa e em relação ao conhecimento profissional docente integrando o uso das 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no modelo teórico de Mishra e Koehler 
(TPACK).  A análise dos dados foi organizada em três eixos: (1) Conhecendo os 
Coordenadores de Área, (2) Implementação das TDIC e (3) Avaliação do PIBID, os quais 
se configuram de forma inter-relacionada de modo a propiciar as contribuições do PIBID 
em relação a formação do professor de matemática com o uso das TDIC. Os resultados 
mostraram que muitos dos coordenadores de área não tiveram formação apropriada para 
o uso pedagógico das tecnologias digitais, embora reconheçam a sua importância 
considerando que os estudantes licenciandos e alunos da escola básica são nativos 
digitais.  Outras dificuldades foram apontadas, como a falta de infraestrutura, apoio técnico, 
gestão do tempo do professor. Em relação à avaliação do PIBID, os coordenadores de área 
relatam a importância do PIBID para a formação inicial do professor, pois sua vivência mais 
ampla e sistemática na realidade da escola básica pública favorece o aprendizado da 
prática docente. Em síntese, esta investigação nos permitiu compreender que essa 
estrutura do PIBID, que aproxima a Universidade da Escola Básica e de saberes teóricos 
e práticos propicia aos diferentes atores envolvidos a interagirem e aprenderem 
colaborativamente um com o outro. Por sua vez, é na interação entre esses atores e com 
o comprometimento de todos que o PIBID ganha vida e torna-se um caminho possível em 
termos de favorecer as melhorias necessárias para que a Educação no nosso país possa 
(re)colocar o ensino atual no século XXI, rompendo as barreiras que os novos tempos nos 
impõe, já que o uso de tecnologia digital acontece na sociedade naturalmente, mas ainda 
não é uma prática regular quando se trata de ambientes educacionais.  

 

Palavras-Chave: Licenciatura em Matemática; Tecnologia Digital da Informação e 

Comunicação; Formação de Professores; Educação Pública; PIBID. 
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ABSTRACT 

 

The present study had as general objective to investigate contributions of the Institutional 
Program of Initiation to Teaching Grant (PIBID) for the initial formation of Mathematics 
teachers, with the use of Digital Technologies of Information and Communication (TDIC) in 
the actions carried out by the Mathematics subprojects from Brazilian Federal Universities. 
The qualitative research, first defined the delimitation of the study, entering into the context 
of thirteen Federal Universities of five regions of the country, which have PIBID Mathematics 
subprojects and that explained in their official documents the use of TDIC. Thus, the 
documentary study of the subprojects of the participating universities was carried out, and 
later the data collection was focused on the semi-structured interviews with the fifteen area 
coordinators who act in the orientation and supervision of the PIBID scolarship-graduates 
of these Universities. The theoretical framework that guided the analysis of data about 
teacher training focused on the principles of Freire, D’Ambrósio, Tardif, Fiorentini, Alarcão, 
Nóvoa and in relation to professional teaching knowledge  integrating the use of Digital 
Information and Communication Technologies on the theoretical model of Mishra and 
Koehler (TPACK). Data analysis was organized in three axis: (1) Knowing Area 
Coordinators, (2) Implementation of TDICs and (3) PIBID Evaluation, which are configured 
in an interrelated way in order to provide PIBID contributions in relation to the teacher 
training in mathematics with the use of TDIC. The results showed that many of the area 
coordinators did not have appropriate training for the pedagogical use of digital 
technologies, although they recognize its importance considering that the undergraduates 
and pupils of the basic school are digital natives. Other difficulties were also pointed out the 
lack of infrastructure, technical support, time management of the professor. Regarding the 
evaluation of the PIBID, it was clear to the area coordinators the importance of the PIBID 
for the formation of the teacher's initial, since their broader and systematic experience in the 
reality of the public basic school favors the learning of the teaching practice. In summary, 
this research allowed us to understand that this structure of the PIBID, which brings the 
University of Basic School and theoretical and practical knowledge closer together, allows 
the different actors involved to interact and learn collaboratively with one another. Therefore, 
it is in the interaction between these actors and with the commitment of all that the PIBID 
comes alive and becomes a possible way in terms of favoring the necessary improvements 
so that Education in our country can (re)place the current teaching in the 21st century, 
breaking the barriers that the new times imposes on us, since the use of digital technology 
happens in society naturally, but it is still not a regular practice when it comes to educational 
environments. 
 

Key-Words: Degree in Mathematics; Information and Communication Digital Technology; 

Teacher Training; Public Education; PIBID. 
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general investigar contribuciones del Programa Institucional 
de Beca de Iniciación a la Docencia (PIBID) para la formación inicial de profesores de Matemática, 
con la utilización de Tecnologías Digitales de la Información y Comunicación (TDIC) en las acciones 
realizadas por los subproyectos de Matemáticas de las Universidades federales brasileñas. La 
investigación de carácter cualitativo, primero definimos la delimitación del estudio, adentrando en el 
contexto de trece Universidades Federales de cinco regiones del país, que poseían subproyectos 
de Matemáticas del PIBID y que explicitar en sus documentos oficiales el uso de las TDIC. Así fue 
realizado el estudio documental de los subproyectos de las Universidades participantes y 
posteriormente la recolección de datos se centró en las entrevistas semiestructuradas hechas con 
los quince coordinadores de área que actúan en la orientación y supervisión de los licenciandos-
becarios del PIBID de las Universidades. El referencial teórico que orientó el análisis de datos sobre 
la formación de profesores se centró en los principios de Freire, D'Ambrosio, Tardif, Fiorentini, 
Alarcón, Nóvoa y en relación al conocimiento profesional docente integrando el uso de las 
Tecnologías Digitales de la Información y Comunicación en el modelo teórico de Mishra y Koehler  
(TPACK). (2) Implementación de las TDIC y (3) Evaluación del PIBID, los cuales se configuran de 
forma interrelacionada para propiciar las contribuciones del PIBID en relación a la formación del 
profesor de matemáticas con el uso de las TDIC. Los resultados mostraron que muchos de los 
coordinadores de área no tuvieron formación apropiada para el uso pedagógico de las tecnologías 
digitales, aunque reconocen su importancia considerando que los estudiantes licenciados y 
alumnos de la escuela básica son nativos digitales. Otras dificultades fueron señaladas, como la 
falta de infraestructura, apoyo técnico, gestión del tiempo del profesor. En cuanto a la evaluación 
del PIBID, los coordinadores de área relatan la importancia del PIBID para la formación inicial del 
profesor, pues su vivencia más amplia y sistemática en la realidad de la escuela básica pública 
favorece el aprendizaje de la práctica docente. En síntesis, esta investigación nos permitió 
comprender que esa estructura del PIBID, que aproxima la Universidad de la Escuela Básica y de 
saberes teóricos y prácticos propicia a los diferentes actores involucrados a interactuar y aprender 
colaborativamente el uno con el otro. Por su parte, es en la interacción entre esos actores y con el 
compromiso de todos que el PIBID gana vida y se convierte en un camino posible en términos de 
favorecer las mejoras necesarias para que la Educación en nuestro país pueda (re) colocar la 
enseñanza actual en el siglo XXI, rompiendo las barreras que los nuevos tiempos nos impone, ya 
que el uso de tecnología digital ocurre en la sociedad naturalmente, pero aún no es una práctica 
regular cuando se trata de ambientes educativos. 

 
 
Palabras-clave: Licenciatura en Matemáticas; Tecnología digital de la información y la 
comunicación; Formación de profesores; Educación Pública; PIBID. 
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Apresentação 

 

A investigação aqui proposta foi delineada na Linha de Pesquisa Formação de 

Professores que ensinam Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo/UNIAN – SP. 
 

A pesquisa de caráter qualitativo tem como objetivo investigar as contribuições 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação 

inicial de professores de Matemática, com a utilização de Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) nas ações realizadas pelos subprojetos de 

Matemática das Universidades federais brasileiras. 
 

Primeiramente foi feito um estudo documental sobre os subprojetos de 

Matemática enviados à CAPES, o que orientou a elaboração do roteiro de entrevistas 

semiestruturas que foi realizada junto aos coordenadores de área participantes da 

pesquisa. Esta pesquisa está organizada em cinco capítulos. 
 

No Capítulo I – MOTIVAÇÕES DO EDUCADOR, este capítulo apresenta uma 

explanação sobre a trajetória acadêmica e as motivações do autor desta tese e, na 

sequencia aborda a problemática e justificativa/revisão de literatura, incluindo a 

pergunta norteadora da pesquisa, o objetivo geral e, brevemente, a metodologia que 

foi utilizada. 
    

No Capítulo II – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA, descrevemos um panorama do PIBID e das Universidades Federais 

atendidas no edital de 2013, além de um olhar específico para o subprojeto PIBID de 

Matemática destas instituições. 
 

O Capítulo III – PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA, 

descreve a metodologia para seleção das Universidades pesquisadas e, 

consequentemente, dos sujeitos, além de explicitar o processo de coleta de dados 

realizado com as entrevistas semiestruturadas através do Software Skype. Na parte 

documental, analisamos os subprojetos PIBID de Matemática dos Coordenadores de 

Área.Nosso olhar girou em torno do trabalho dos coordenadores de área de 15 

subprojetos de Matemática quanto ao conhecimento pedagógico, tecnológico do 

conteúdo. 

O Capítulo IV – SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DE MATEMÁTICA, apresenta os pressupostos teóricos sobre saberes docentes na 

formação de professores e também quanto ao uso de Tecnologia digital em sua 

prática cotidiana no ensino de Matemática. Dialogamos com as ideias de Freire, 
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Tardif, Fiorentini, D’Ambrósio, Imbernón, Schön, Shulman, Ponte, Mishra e Koehler, 

Bairral, Valente e Almeida, Powell e Maltempi e outras pesquisas e estudos que 

discutem questões relacionadas ao tema desta investigação. 
 

No Capítulo V – Análise dos Dados, apresentamos a análise dos dados através 

de três eixos de análise: 
 

No eixo 1 trataremos do perfil dos sujeitos da pesquisa, suas disciplinas de trabalho, 

formação acadêmica e interesse em atuar no programa. No eixo 2 descreveremos a 

implementação das ações planejadas com o uso de TDIC e  no eixo 3 mostraremos a 

reflexão dos sujeitos sobre o contexto do subprojeto PIBID na avaliação dos 

coordenadores de área. 

Enfim, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, apresentamos o cenário do programa 

PIBID com suas potencialidades de  trabalho com uso de TDIC e fragilidades 

quando não se tornar uma política institucional permanente de atuação para 

melhoria da Educação Pública de qualidade que as Escolas de Educação Básica e a 

Universidade podem realizar com esta parceria. 
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1.  MOTIVAÇÕES DO EDUCADOR 

 

A experiência supõe, como já afirmei, um 
acontecimento exterior a mim. Mas o lugar da 
experiência sou eu. É em mim (ou em minhas 
palavras, ou em minhas ideias, ou em minhas 
representações, ou em meus sentimentos, ou 
em meus projetos, ou em minhas intenções, ou 
em meu saber, ou em meu poder, ou em minha 
vontade) onde se dá a experiência, onde a 
experiência tem lugar (LARROSA, 2011, p.6). 

 
 

Este capítulo apresenta uma explanação sobre a trajetória acadêmica do autor desta 

tese e, na sequência aborda a problemática e justificativa, que inclui a pergunta 

norteadora da pesquisa, o objetivo geral e, brevemente, a metodologia que foi 

utilizada. 

 
 

1.1 Motivações e Antecedentes 
 
 

Depois de ter terminado o Ensino Médio, precisei parar os estudos para 

entender o quanto ele nos faz falta, pois se antigamente necessitávamos dos estudos 

para abrir as portas por melhores condições de trabalho e, consequentemente de vida, 

hoje em dia ter estudos é apenas uma garantia de que algumas portas ainda 

permanecem abertas! 
 

Retomei os estudos e comecei minha trajetória na academia no segundo 

semestre de 1998, quando ingressei no curso de Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O curso era de regime integral e com 

conclusão em quatro (4) anos. Tudo ali para mim era mágico, pois um uberlandense, 

sendo o filho mais velho da família, que vivia em um dos bairros da periferia da cidade, 

morando de aluguel, começava a tornar-se exemplo para outros colegas do bairro, 

mesmo que fosse para fazer licenciatura, um curso não tão procurado por classes 

ditas altas em nossa sociedade brasileira. 
 

Passada então esta primeira impressão de que tudo era maravilhoso, 

começaram as dificuldades naturais de trabalhar e estudar e, aos poucos, fui 

conseguindo entender que este tempo para integralizar meu curso seria maior que o 

planejado inicialmente. Levei seis (6) anos até me formar, mas este período me fez 

viver intensamente a Universidade, como acredito ser necessário para se aprender 
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no diálogo permanente com as diferentes visões existentes no ambiente universitário. 

Fui presidente do Diretório Acadêmico (DA) do curso de Matemática, representante 

discente no departamento e também no colegiado do curso. Depois, fui coordenador 

de assistência estudantil pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) para lutar por 

mais bolsas de alimentação aos discentes - no Restaurante Universitário (RU), uma 

vez que eu era um dos que possuíam a mesma e, sem ela, a graduação seria quase 

impossível de ser concretizada. Também atuava nos conselhos superiores da UFU 

como no Conselho de Graduação (CONGRAD) e Conselho Universitário (CONSUNI). 

Participei ainda de vários Encontros Nacionais de Educação, Saúde e Cultura 

Populares, Fórum Mundial de Educação e Seminários de construção de orçamentos 

participativos em minha cidade natal. 
 

Além de atuar como um discente bem informado e articulado sobre a gestão 

da Universidade e movimentos sociais, comecei a tomar gosto pelos congressos da 

área de Educação Matemática. Visitei muitas Universidades no decorrer deste período 

na graduação e, durante a graduação, participei de um grande número de eventos. 

Mas este gosto aconteceu devido ao meu primeiro certificado, emitido pelo Centro 

Universitário de Araraquara (UNIARA) no ano de 2000, quando um pequeno grupo foi 

de micro-ônibus para o evento e eu acabei indo também. O fator financeiro me 

impossibilitou de fazer a inscrição no evento, mas participei de tudo, inclusive de 

minicursos, mesmo sem ter feito inscrição e, ao final, fui presenteado com o certificado 

pelo organizador do evento - ao saber de minha história para estar ali naquele 

momento. Isso então mudou para sempre minha maneira de encarar a academia. A 

falta de dinheiro nunca foi o problema para minha participação, já que a partir daquele 

momento, vendi camisetas de cursos, bolsas e até rifas nos congressos. Se antes eu 

participava como ouvinte, agora começava a tentar apresentar alguma prática docente 

que estava inserido, já que em 2000, comecei a acompanhar, voluntariamente, alunos 

em final do curso na disciplina de Estágio Supervisionado. Tentava tirar aprendizado 

nestas observações e ali começaria minha transformação num futuro professor de 

Matemática. Olhando o cotidiano da Escola Pública e a teoria que tínhamos na 

Universidade relacionada aos conteúdos e ir montando mentalmente minha maneira 

de atuar como docente quando chegasse o momento. Neste mesmo ano fui 

recompensado ao conseguir meu primeiro contrato como professor substituto no 

ensino Fundamental em uma Escola Estadual de Uberlândia. Como professor 

procurava colocar em prática, a teoria da academia, atentando para as próprias 
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dificuldades que tive como estudante da Educação Básica. Assim, fui procurando 

tornar mais atrativa a ideia dese trabalhar com o conteúdo de Matemática num 

momento em que a maioria dos estudantes da sala de aula não compartilhavam do 

sentimento favorável pela disciplina em questão. 
 

Acho que deu certo, pois meu contrato foi renovado e fui professor de Educação 

Básica da rede estadual e da rede privada de ensino da cidade de Uberlândia e 

demais cidades adjacentes na região até o ano de 2010, quando me tornei em abril 

professor substituto do ensino superior pela Universidade Federal de Uberlândia e em 

setembro professor efetivo pela Universidade Federal do Tocantins. 
 

Estes meus trabalhos tentavam caminhar para um olhar relacionado sobre a 

cultura destes sujeitos com o ensino de Matemática, que só depois de muitas leituras 

fui entender que eu teria que conhecer e ler bastante sobre Etnomatemática. Como 

sou oriundo da periferia, sinto naturalmente um gosto especial em trabalhar com o 

ensino público -, e estava para acontecer no ano de 2001 um projeto financiado pelo 

Conselho nacional de Desenvolvimento científico e Tecnológico (CNPQ) e com 

suporte técnico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

intitulado Programa de Apoio Científico e Tecnológico aos Assentamentos de Reforma 

Agrária (PACTo) na região do Triângulo Mineiro no Estado de Minas Gerais. Este 

programa envolveu docentes e discentes de três (3) grandes áreas denominadas: 

Saúde, Produção e Educação da instituição no trabalho coletivo multidisciplinar com 

os cursos de Medicina, Odontologia, Geografia, Pedagogia e Matemática, contando 

com vinte (20) projetos de pesquisa e mais de sessenta (60) atividades de 

intervenções nos assentamentos de reforma agrária. 
 

Trabalhar com o público denominado “Sem Terra” para mim era espetacular. 
 

Executar trabalhos com os desiguais perante a sociedade sempre foi e sempre será 

mais adequado para minha prática de vida. Eram quatro (4) assentamentos atendidos, 

denominados Bom Jardim, Ezequias dos Reis, Rio das Pedras e Zumbi dos Palmares, 

sendo os dois últimos no município de Uberlândia e os dois primeiros na cidade de 

Araguari. Elaboramos o projeto, fizemos as visitas técnicas e começamos a 

desenvolver os trabalhos em maio de 2004. A demora para a realização do projeto 

ocorreu devido aos trâmites legais para a aprovação do plano de ação perante as 

agências de fomento, além da espera para aliberação do dinheiro, para que 

pudéssemos colocar a mão na massa. 
 



 

 

28 

 

Pouco tempo depois, em julho mais precisamente, me formei e tive que deixar 

o projeto, mesmo não tendo recebido nenhuma bolsa devido à demora dos 

pagamentos, não deixei de atuar no mesmo. Ainda nesse ano, apresentei um pôster 

sobre este trabalho desenvolvido no PACTo no 2º Congresso Brasileiro de 

Etnomatemática (CBEm2) na UFRN em Natal, intitulado “A matemática do saber 

Popular: registros de um assentamento no triângulo mineiro”. 
 

Voltando a falar dos congressos, participava dos mesmos constantemente e, a partir 

de 2002, comecei a apresentar trabalhos nas modalidades de pôsteres, relatos de 

experiências e/ou comunicações. Os primeiros foram todos voltados para a prática de 

ensino e desafios da Educação de jovens e adultos na Educação Matemática. 

Posteriormente, inseri a problemática do uso do computador, como em 2003 no XXVI 

CNMAC, realizado na UNESP em São José do Rio Preto, no 3º Congresso de 

Alfabetização realizado na UFU em Uberlândia e no III Encontro Mineiro de Educação 

Matemática realizado na UFMG em Belo Horizonte. 

 Tentei, neste tempo de graduação, me aproximar do olhar para a Educação 

Matemática Crítica de Skvosmose, a Etnomatemática de D’Ambrósio, a Prática de 

Ensino com olhares de Tardif e Fiorentini. 

Nesse período eu não tinha computador. Chegar numa grande Universidade e 

ver as salas enormes com tantos computadores, me deixava feliz pela oportunidade 

bem à minha frente de, enfim, tentar sair do meu mundinho, mas ao mesmo tempo, 

me fragilizava ao ver que não sabia nem ligar uma máquina. Fui aos poucos 

aprendendo, desde o simples contato com o mouse, até poder preencher minha 

primeira planilha. Criar meu primeiro e-mail, não foi tão difícil. Difícil mesmo era 

decorar o mesmo de tão grande que ele ficou, tanto que posteriormente, tive que 

modificá-lo. Acho que queria colocar todo meu nome antes do símbolo ‘@’. Consegui, 

posteriormente, comprar meu primeiro computador e cada dia que passava ia aos 

poucos superando tais medos quanto ao uso de Tecnologias Digitais na Educação 

Matemática e, inclusive, foi me despertando para conhecer e utilizar os recursos da 

tecnologia relacionado ao ensino de Matemática. 
 

Toda esta formação e atuação nestas frentes se deram porque um professor, 

recém-chegado de seu doutorado, resolveu dar oportunidades aos graduandos que 

não eram os alunos de maiores notas no curso, que são conhecidos como “petianos” 

em minha faculdade. Ele resolveu apostar em minha formação e de outros amigos do 
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curso e até hoje temos este grupo atuando coletivamente, cadastrado como Núcleo 

de Pesquisa em Mídias na Educação (NUPEME), e que tenta modificar na 

prática, o ensino de Matemática pelas Universidades, Institutos e Escolas de 

Educação Básica deste país em que trabalhamos. 
 

Por acreditarmos neste trabalho coletivo, tentei processo de seleção no 

Mestrado em Educação na UFU para ingresso em 2005, mas não obtive aprovação 

no mesmo. A pessoa que passou na vaga que eu tentava, quis o destino que viesse 

a pesquisar sobre as aulas ministradas por mim no ensino médio, na área de 

Matemática, no conteúdo de Funções quanto ao uso de objetos de aprendizagem 

(OA). Como disse anteriormente, nosso grupo não pensava individualmente e sim 

coletivamente. Por mais que eu quisesse que fosse meu momento, a história nos dizia 

o contrário. Mas não deixei de acreditar em meu sonho e continuei atuando como 

professor de Educação Básica, ajudando a mestranda em sua pesquisa, e continuei 

produzindo trabalhos para congressos como na IV e V Conferência Nacional sobre 

Modelagem e Educação Matemática (CNMEM) realizada na UEFS, em Feira de 

Santana, no ano de 2005 e na UFOP em 2007, respectivamente. Minha recompensa 

veio logo depois, pois ingressei no Mestrado em Educação pela UFU no ano de 2007 

com orientação do professor Arlindo José de Souza Júnior, um professor do curso de 

Matemática que participava do NUPEME e também orientava na Faculdade de 

Educação. Minha dissertação de Mestrado intitulada “Ambiente de Aprendizagem na 

Escola Noturna: Ensinando e Aprendendo Matemática com Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC)” foi defendida no ano de 2009. 
 

A pesquisa de mestrado foi realizada numa Escola Pública e periférica da 

cidade de Uberlândia. Tinha a abordagem voltada ao ensino de Matemática para o 

ensino médio com o uso de Objetos de Aprendizagem (OA) relacionados ao conteúdo 

de Trigonometria. Antes, porém, participei do XIV Encontro Nacional de Didática e 

Prática de Ensino (ENDIPE) na PUC-RS em Porto Alegre,2008, com o trabalho 

intitulado “Saberes Docentes no Trabalho Educativo com Objetos de Aprendizagem”. 
 

Em minha dissertação de mestrado deixo claro que as Escolas Públicas têm 

como objetivo formar cidadãos aptos a entrar no mercado de trabalho ou tentar a 

continuidade de seus estudos em franca igualdade com alunos de Escolas privadas 

e, hoje, este é o grande desafio. Acredito também que para isso ocorrer, deve 

oportunizar o acesso e o uso pedagógico das tecnologias digitais nas Escolas 

Públicas brasileiras, já que para muitos alunos, esse pode ser o primeiro contatocom 
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as novas tecnologias e isso, sim, pode significar melhores oportunidades de emprego 

no futuro e, com isso, melhor qualidade de vida. 
 

Encontrar as dificuldades das Escolas Públicas sobre utilização de tecnologias 

em sala de aula na Educação Básica foi o primeiro limitante em nossas pesquisas do 

NUPEME. Mas fiquei com o sentimento de acreditar que seria possível trabalhar com 

pessoas mais carentes e com o uso das tecnologias digitais aplicadas ao ensino de 

Matemática. 
 

Tendo terminado o mestrado, comecei então a prestar concursos para 

Institutos e Universidades Federais de ensino e fui aprovado pela Universidade 

Federal do Tocantins (UFT) no ano de 2009, onde tomei posse em setembro de 2010 

para atuar como docente no curso de Matemática no campus de Araguaína. Entre 

este tempo de aprovação e ser chamado para tomar posse como servidor efetivo, fiz 

processo seletivo e fui aprovado como professor substituto na UFU no campus de 

Ituiutaba para lecionar no curso de Matemática, recentemente criado. 
 

Dando continuidade aos congressos, agora como Professor Universitário, 

continuei com meus estudos e apresentando trabalhos sobre Escolas Públicas e 

inclusão digital, como na XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática 

(CIAEM) em Recife e no encontro de Pedagogia 2011 realizado em Havana, na VI 

Semana de Ciência e Tecnologia do IFTM campus de Uberaba e no Encontro 

Nacional de Pesquisadores (as) em Educação e Culturas Populares (ENPECPOP) na 

UFU em Uberlândia. Participei de bancas de trabalhos de conclusão de curso (TCC) 

na UFU e na UFT e ministrei cursos sobre o Xadrez Escolar e uso de Mídias na 

Educação Pública Brasileira para o Programa de desenvolvimento dos Profissionais 

da Educação (PROED) após convite da secretaria Municipal de Palmas, no ano de 

2012, além dos trabalhos com meus alunos da graduação nas semanas acadêmicas 

do curso em Araguaína, no Tocantins. 
 

A Universidade Federal do Tocantins é uma das novas Universidades Federais 

fundadas a partir do governo do Partido dos Trabalhadores (PT) em maio de 2003, já 

que no papel, a mesma teve sua assinatura de criação em outubro de 2000, no 

governo anterior, Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), mas na prática, com 

posse dos primeiros servidores para funcionamento desta instituição, só se deu em 

maio de 2003. 

A UFT já foi criada com  estruturamulticampi privilegiando o Estado mais novo 

da Federação, com sete (7) campi em seu território, sendo dois ao Sul do Estado, nas 
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cidades de Arraias e Gurupi, três ao centro, nas cidades de Palmas que é a capital do 

Estado, Miracema e Porto Nacional e, ao Norte, os campus de Araguaína e 

Tocantinópolis. O curso de Matemática do campus de Araguaína nasceu juntamente 

com a instituição e tem as modalidades de ensino regulares no matutino e noturno. 

Possui, também, o curso de Especialização em Educação Matemática desde 2011 e 

totalmente gratuito. 
 

A região norte do Tocantins, onde se localiza o curso de Licenciatura em 

Matemática em que atuo, atende na formação de vários professores de Matemática 

de Educação Básica de Estados vizinhos como o Maranhão e o Pará principalmente, 

além dos próprios alunos do Estado do Tocantins. 
 

Por isso, além do curso regular, e da Especialização em Educação Matemática, 

também atuei no Plano nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) na modalidade de Matemática. Este programa atende professores da rede 

pública da Educação Básica que não tenham formação superior ou que, mesmo tendo 

essa formação se dispuseram a realizar o curso de licenciatura na etapa/disciplina em 

que atua em sala de aula. Para aqueles que já possuíam uma licenciatura, o programa 

também tinha a modalidade de segunda licenciatura. Pela falta de professores de 

Matemática na região Norte de nosso país, nosso colegiado sempre atuou na 

modalidade de primeira licenciatura, já que os professores atuantes atendidos não 

possuíam licenciatura na área. Para se ter uma noção dos professores atendidos 

neste programa, recorremos ao relatório de Gestão da Capes de 2009-2011 da 

Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB) que nos diz que 

“Em 2009, o número de matriculados era de 4.273 professores, distribuídos em 140 

turmas. O Programa encerrou o ano de 2013 com 70.220 professores matriculados 

em 2.145 turmas especiais ofertadas por 96 IES”. A região Norte liderava o número 

de inscrições, superando os 40% do total de matriculados no programa, sendo os 

Estados do Pará e Amazonas responsáveis pelo maior número de professores sem 

formação atendidos no programa, com índices superiores a 60%1. 

Fui professor deste programa atendendo várias cidades e trabalhando nas 

disciplinas de Laboratório de Educação Matemática, Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) e Estágios Supervisionados. As duas primeiras disciplinas eram 

                                                      
1Conforme dados do Relatório de gestão da Capes 2009-2013 da Diretoria de Formação de 
Professores da Educação Básica. Disponível em: http://capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/relatorios-e-dados.Acessoem 20 out. 2016. 

 

http://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
http://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
http://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
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realizadas em uma semana de curso presencial na UFT e ocorria sempre nos meses 

de janeiro e julho, período de férias dos professores da Educação Básica, sendo oito 
 

(8) horas diárias por seis (6) dias da semana e as outras doze (12) horas restantes 

para completar as sessenta (60) horas da disciplina eram realizadas a distância, 

usando como aporte a plataforma Moodle. Na modalidade de Estágio supervisionado, 

trabalhava-se a teoria presencialmente e, posteriormente, eu viajava pelo Estado para 

ver a prática dos meus alunos nas Escolas Públicas do Tocantins, fossem estas 

Estaduais ou Municipais. É uma pena que nem todos os professores da UFT na 

disciplina de Estágio das demais Licenciaturas tinham esta prática. Mas como disse 

anteriormente, se tem algo que me motiva mais que o normal, é de trabalhar com os 

menos favorecidos pela sociedade. Fui recompensado com o título de ser o primeiro 

professor da UFT a visitar certas Escolas que jamais haviam sido visitadas. Mas a 

grande recompensa estava nos rostos de alegria destes professores ao me verem em 

seus locais de trabalho - e entendendo nossas dificuldades, que são distintas, pois 

temos em nosso país uma grande diversidade de culturas e, talvez por isso, eu 

acredite tanto na Etnomatemática para mudança do perfil do novo professor de 

Matemática. 
 

Procurei colocar a teoria aprendida e as experiências na prática em Escolas 

que nem sempre possuíam o mínimo necessário para que um professor pudesse atuar 

regularmente em sua tarefa de formar novos cidadãos, aptos a terem uma melhor 

condição de vida com seus estudos. Isso foi me fortalecendo cada dia mais para tentar 

mudar esta realidade no meu curso. Candidatei-me então, em 2011, para ser o 

coordenador do curso de Licenciatura em Matemática e tentar redirecionar os 

objetivos do curso regular e atuação nos projetos e programas existentes. Não obtive 

êxito nesta eleição, mas por continuar acreditando que tais mudanças seriam 

benéficas, a comunidade acadêmica me respondeu favoravelmente em 2013, quando 

me tornei coordenador do curso, permanecendo no cargo até 2015, saindo para então 

atuar como estudante de Doutorado pela UNIBAN2.  

Como coordenador pude então transformar os números do Curso e colocar tais 

metas no colegiado de professores, de forma que em todos os quesitos, seja de 

número de professores formados, quantidades de palestrantes e tendo participação 

de pesquisadores conhecidos nacionalmente na Educação Matemática como, por 

                                                      
2A seleção do doutorado ocorreu no segundo semestre de 2014 e, apesar de ter sido realizada na 
Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN), na unidade Maria Cândida, a inscrição foi realizada 
em formulário ainda vinculado a Universidade Bandeirante de São paulo (UNIBAN). 
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exemplo, o professor Luís Roberto Dante, que esteve participando da Semana 

Acadêmica em 2013. Além disso, houve aumento na quantidade de minicursos 

oferecidos nas semanas acadêmicas, participações em congressos dos docentes e 

discentes, produção de livros e, principalmente, participações no programa PARFOR 

e o programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 
 

Conseguimos mudar o PIBID de 2013, que tinha dez (10) bolsistas de 

graduação, um (1) coordenador de área e uma (1) Escola Pública estadual atendida 

para atendermos quarenta e cinco (45) bolsistas de graduação, três (3) 

coordenadores de área e nove (9) Escolas Públicas atendidas a partir de 2014, 

quando se iniciou o novo edital do PIBID com atuação de quatro (4) anos. Além do 

quantitativo acima, também mudamos nossa atuação em modalidades de ensino não 

focando apenas no Fundamental II e Ensino Médio, mas também passamos a atuar 

em Séries Finais do Fundamental I, mais particularmente falando dos 4º e 5º anos do 

ensino Fundamental. 
 

Não queríamos mais uma vez ficar compactuando com as falas de vários 

professores que atuam no ensino superior e reclamam dos estudantes que chegam 

sem a chamada “base” de conhecimentos necessários, e que geralmente é atribuída 

tal responsabilidade aos professores do Ensino Médio. Continuando descendo esta 

cadeia linear de ensino, os professores do ensino médio reclamando dos professores 

do ensino fundamental II e os do ensino fundamental II reclamando dos professores 

do ensino fundamental I. Acredito que inserir os docentes atuantes destes ciclos de 

ensino ao lado dos futuros docentes para discutir as práticas coletivas, poderá ser 

fundamental para a formação do que queremos aos nossos alunos (as). 
 

Foi assim que como coordenador de área, idealizamos, eu e os outros dois 

coordenadores de área, um rodízio de atuação deste coletivo nestas Escolas 

atendidas nos três níveis de ensino. 
 

Tive sob minha responsabilidade três (3) Escolas para atuarmos com nossas 

ações, sendo uma do nível Fundamental I, uma de ensino Fundamental II e outra do 

nível Médio. Em cada Escola atua o supervisor que é o professor da Educação Básica 

e mais cinco (5) bolsistas de graduação. Assim, cada aluno de graduação pode, no 

decorrer do projeto, passar pelos três (3) níveis de ensino e consequentemente pelas 

três (3) Escolas e seus respectivos supervisores. 
 

Se acreditarmos mesmo na troca de saberes, não bastariam apenas os 

supervisores e discentes da graduação realizarem o rodízio. Foi desta forma que 
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também adotamos o critério da mudança para os coordenadores de área. Assim que 

se fechasse o ciclo e tivesse que ocorrer as mudanças, nós, coordenadores, 

trocaríamos as três (3) Escolas em que atuávamos entre nós mesmos. Assim um novo 

ciclo se iniciaria também aos coordenadores de área que aprendem na troca com o 

outro. Esta mescla de saberes, na prática, ainda está sendo desenvolvida e 

esperamos, após o fim do projeto em 2018, relatar sobre esta experiência que poderá 

ser importante nos cursos de Licenciatura sobre a formação de professores de 

Matemática. 
 

No decorrer do ano de 2014 toda a equipe participou de vários seminários e 

encontros do PIBID sendo o V Encontro Nacional das Licenciaturas, IV Encontro 

Nacional do PIBID e XI Seminário de Iniciação à docência em dezembro de 2014 na 

cidade de Natal, foi o grande momento para divulgarmos as ações realizadas no 

projeto. Foi atuando neste projeto que comecei a me formar e formar meus alunos de 

graduação e supervisores das Escolas com a troca de saberes para atuarmos 

diariamente no PIBID. 
 

Mas o que sempre foi comum em minha vida é que sempre atuei na Escola, 

seja trabalhando ou pesquisando a dificuldade no uso de TIC no ensino de 

Matemática. Foi assim que meu mestrado me levou ao Doutorado. Doutorado que me 

trouxe para os estudos numa modalidade sanduíche, com parte no Brasil e outra no 

exterior. No Brasil estudamos na Universidade Bandeirante de São Paulo que depois 

foi comprada pela Universidade Anhanguera de São Paulo e fora do país na 

RutgersUniversity Newark, uma Universidade pública na cidade de Newark no Estado 

de New Jersey nos Estados Unidos da América. 
 

Por isso entendi como fui formado neste período e como aprendi nestes 

momentos vividos. Como formador entendi que também era necessário formar meus 

alunos no desenvolvimento de ações do PIBID sobre o uso de Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDIC). 

 

 

 

 

1.2 Problemática, Justificativa e Objetivo Geral 

 

As Políticas Públicas para se trabalhar com o computador nas Escolas foram 

iniciadas na década de 80 com a Secretaria Especial de Informática (SEI) – que era 
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responsável pela Política Nacional de Informática e o Ministério da Educação (MEC). 

Nos anos seguintes, 1981 e 1982, foram realizados os Seminários Nacionais de 

Informática Educativa, com a participação de especialistas do MEC e de 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e de diversas Universidades do 

país, para discutirem as diretrizes de implantação da informática nas Escolas de 

Educação Básica, bem como, propostas de projetos de pesquisas nesta nova área.  
 

A partir destas indagações, foi criado em 1983, 35 anos atrás, o primeiro Projeto 

na área de Informática na Educação apoiado pelo MEC denominado EDUCOM. Para 

este projeto de âmbito nacional várias Universidades brasileiras apresentaram 

propostas, mas apenas cinco, sendo elas: UFPE UFMG, UFRGS, UFRJ, UNICAMP 

tiveram os projetos aprovados. O projeto EDUCOM teve dois propósitos: o 

desenvolvimento de pesquisas e, ao mesmo tempo, a criação de softwares 

educacionais e a formação de professores realizadas no contexto das Escolas 

Públicas (ANDRADE,1996). 
 

Os estudos oriundos do Projeto EDUCOM deram base para nortear o início do 

processo de disseminação dos computadores nas Escolas Públicas, atingindo várias 

regiões do pais. Para isto o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PRONINFE) do MEC criou o Projeto FORMAR com a implantação em 1987 do curso 

de Especialização (lato sensu) em Informática na Educação para professores de 

Secretarias Estaduais de Educação e das Escolas Técnicas Federais. Foram 

desenvolvidos 4 (quatro) cursos pelo FORMAR, sendo dois na UNICAMP, um na 

Escola Técnica Federal de Goiás e um na Escola Técnica Federal de Sergipe 

(VALENTE, 1999).Após a finalização de cada um destes cursos, os participantes de 

diversas localidades do pais com apoio das Secretarias de Educação do Estado 

iniciaram uma nova jornada atuando nos Centros e Núcleos de Informática na 

Educação. 
 

Dando continuidade ao processo de disseminação das tecnologias nas 

Escolas, enquanto política pública, foi criado em 1997 o Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO) que promoveu com apoio de pesquisadores das 

Universidades parceiras vários cursos para professores, gestores das Escolas 

Públicas do país. Nessa mesma época, também foi criada a Rede Interativa Virtual de 

Educação (RIVED) por iniciativa da Secretaria de Educação a Distância (SEED) do 

MEC com o propósito de produzir, com as equipes de profissionais e estudantes das 

Universidades Públicas, recursos educacionais multimídia interativos na forma de 



 

 

36 

 

Objetos de Aprendizagem (OA) relacionados aos conteúdos do ensino básico 

abrangendo as diversas áreas do conhecimento. 
 

Essas experiências, aliadas à grande demanda por cursos de formação de 

professores decorrente inclusive do próprio avanço das tecnologias a partir de 2005 

foi criado o curso Mídias na Educação 

http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/index6.html pela Secretaria de Educação 

a Distância do MEC e a CAPES. 
 

Estes Programas e projetos públicos envolvendo o uso das tecnologias digitais 

foram sendo ampliados acompanhando as inovações tecnológicas, como por 

exemplo, os computadores portáteis que, em 2005, deu origem ao Projeto Um 

Computador por Aluno (UCA) que só teve sua plena implementação nas Escolas por 

volta de 2011. Este projeto caracterizou uma grande mudança de paradigma 

pedagógico, pois os alunos de Escolas Pública do ensino passaram a ter os laptops 

educacionais em suas mãos em sala de aula (ALMEIDA e PRADO, 2011). Com base 

nesse mesmo paradigma e a chegada dos tablets, smartphones, surgiram novas 

demandas, principalmente considerando aquelas tecnologias já existentes nas 

Escolas em anos anteriores. Assim, procurando contemplar o uso pedagógico das 

tecnologias disponíveis nas Escolas foi desenvolvido o projeto do governo federal 

denominado de Educação na Cultura Digital 

http://educacaonaculturadigital.mec.gov.br/. Esse projeto, voltado para a formação 

continuada a distância de professores de todas as disciplinas e níveis de escolaridade, 

bem como os gestores das Escolas Públicas do país, visa o uso integrado das 

tecnologias aos conteúdos curriculares. 
 

As iniciativas públicas sejam no âmbito federal, estadual ou municipal, 

demonstram atenção voltada para a implementação das tecnologias digitais na 

Educação Básica, entretanto, existem várias pesquisas que abordam o cotidiano da 

Escola Pública brasileira e o uso das tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDIC) e que mostram tanto o seu potencial educacional como várias 

demandas, como por exemplo, o preparo do professor para integrar os recursos das 

TDIC nas práticas escolares. 
 

Com relação à formação de professores e o uso de Tecnologia Digital da 

Informação e Comunicação (TDIC), concordamos com MALTEMPI (2005, p.2) 

 
Sob este prisma, ponderamos que estes dois temas estão fortemente 
atrelados, uma vez que é incoerente pensar a formação docente sem 
considerar a presença das tecnologias, principalmente informáticas, 

http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/index6.html
https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTvaH7qRY0BwAL73z6Qt.;_ylu=X3oDMTEwcTc4aWkwBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNxc3MtcXJ3?type=C211BR105D20161001&fr=mcafee&ei=UTF-8&p=smartphone&fr2=12642
http://educacaonaculturadigital.mec.gov.br/
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nos ambientes educacionais e nos diversos contextos sociais e 
culturais ou, então, analisar a questão da inserção e utilização destas 
na prática pedagógica sem levar em conta a necessidade de haver 
formação profissional adequada para este fim. 

 

 

Entender as características deste novo momento que a Educação brasileira 

passa para a formação destes novos profissionais, que atuarão com a tecnologia 

digital como sua aliada, já que nos dias atuais, o uso pedagógico das TDIC tanto como 

disciplina como em projetos interdisciplinares fazem parte dos vários níveis da 

Educação. Por isso é um grande desafio formar este novo professor. 
 

Como enfatiza MALTEMPI (2005), os recursos tecnológicos já não são tidos 

mais como novidades nos dias atuais por fazerem parte do cotidiano das pessoas - e 

na Escola isso não é diferente. Mas a grande dificuldade encontrada pelos professores 

em muitos casos se deve ao fato de se deparar com os desafios de uso de TDIC na 

prática cotidiana de ensino, uma vez que necessitam conhecer estes recursos para 

explorar os mesmos com relação aos seus objetivos na tarefa de se ensinar no século 

XXI. RICHIT e MALTEMPI (2005, p.8) ressaltam neste sentido que, 
 

[...] a implementação de mudanças pertinentes à incorporação das 
tecnologias informáticas na Educação reforça a necessidade de haver 
uma suplementação entre os processos de formação docente (inicial 
e continuada), a colaboração dos gestores da Educação, assim como 
deve haver convergência entre os objetivos das propostas de 
formação docente e de uso pedagógico das referidas mídias. 

 
 

Considerando esse cenário atual da presença das TDIC na sociedade e as 

várias iniciativas de programas públicos que propiciaram a disseminação e a 

implantação das TDIC nas Escolas de Educação Básica o grande desafio gira em 

torno da formação do professor, tanto para aqueles que estão em exercício como para 

os futuros professores que vivenciam a formação inicial. 
 

De fato, podemos constatar os investimentos na Educação, ocorrido nos 

últimos anos com diversas políticas públicas sendo colocadas em prática na 

valorização do magistério e na melhoria da qualidade da Educação Básica brasileira. 

Em se tratando da formação inicial do professor, o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) criado em 2007 tem oferecido bolsas com o objetivo 

de proporcionar aos futuros professores um contato com o cotidiano da Escola, de 

modo que possam compreender a relevância de sua profissão na sociedade e 

aproximar a Universidade da Escola Básica e da sociedade. Os alunos participantes, 

o professor coordenador na Universidade e supervisor na Escola recebem bolsas de 
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estudo e pesquisa. Sobre ações do programa, concordamos com MARIM (2012, p. 

59) quando ele diz que: 

 

Por meio das ações desenvolvidas ao longo do Programa, os 
licenciados e supervisores mostram-se interessados, predispostos a 
refletir suas práticas educativas e a investir em sua formação inicial 
e/ou continuada, encontrando nesse Projeto, a oportunidade de 
inovarem e de ressignificarem o ensino da Matemática. 
 

Acreditamos que as ações do PIBID poderão caracterizar uma abordagem de 

formação de professores mais próxima da realidade da Educação Básica. No entanto, 

apenas isto não garante que a atuação do licenciando em seu período de formação, 

sendo bolsista do PIBID, mudará as práticas já cristalizadas desenvolvidas nas 

Escolas de Educação Básica brasileira. Neste sentido, acreditamos que a formação 

do professor, segundo IMBERNÓN (1999) deve ser permanente, ou seja, num 

processo contínuo de aprendizado sobre o ato de ensinar, principalmente pelas 

demandas decorrentes do avanço das tecnologias que envolve repensar a prática 

pedagógica. E sobre este ponto de vista, o autor salienta 

 
  

Por isso a formação do professor deve adotar uma metodologia que 
fomente os processos reflexivos sobre a educação e a realidade social 
através das diferentes experiências. Além disso, deveria ocorrer no 
interior das instituições educacionais para obter a mudança individual 
e institucional (IMBERNÓN, 1999 p.?). 

 

Entretanto, as mudanças no âmbito da realidade escolar não são simples. Não 

acreditamos que o uso de TDIC por si só irá mudar o ensino. Ressaltamos que é 

natural o professor (a) utilizar livros didáticos, materiais manipuláveis e outros 

recursos disponíveis na Escola. O uso das TDIC presentes nas Escolas trata-se mais 

uma opção do cotidiano escolar uma vez que dependendo do conteúdo e dos 

softwares disponíveis novas oportunidades de ensino e aprendizagem poderão ser 

abordadas nas aulas de Matemática. 

 

[...] parece óbvio que é importante trazer computadores para a escola, 
na medida em que essa é a melhor (senão a única) oportunidade que 
os alunos vão ter de pôr as mãos em um teclado. Além do mais, o 
acesso aos computadores pode proporcionar aos alunos a abertura 
de novas oportunidades de participação na vida democrática da 
sociedade. Uma escola de fronteira traz oportunidades de inclusão 
social significativas para os alunos. (SKOVSMOSE, PENTEADO, 
2008, p. 47). 

 

Assim, considerando estes aspectos sobre a importância e a necessidade da 

formação inicial do professor que esta investigação se desenvolve no contexto do 
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PIBID de Matemática, uma vez que a intenção foi de identificar e analisar os 

subprojetos que visam desenvolver ações na direção de preparar os futuros 

professores de Matemática para integrar os recursos tecnológicos ao currículo. Cabe 

ressaltar também a importância de se pesquisar Políticas Públicas nacionais e que 

utilizem tecnologias envolvendo o país todo e as dificuldades neste caminho. 

O objetivo geral dessa pesquisa é investigar as contribuições do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação inicial de 

professores de Matemática, com a utilização de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) nas ações realizadas pelos subprojetos de Matemática de 

Universidades Federais brasileiras. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Identificar e analisar as ações voltadas ao uso pedagógico das TDIC no projeto 
institucional do PIBID;




 Identificar quais recursos tecnológicos forão utilizados durante a formação dos 
licenciados;




 Analisar e compreender as possibilidades, os desafios e as perspectivas de 

formar no PIBID o futuro professor de Matemática para trabalhar com as TDIC 

no contexto da Educação Básica.




Com esses objetivos (geral e específicos) pretendemos responder à seguinte 

questão de pesquisa: 

Como vem sendo implementado o uso das TDIC pelos Coordenadores 

(formadores) de professores de Matemática no desenvolvimento do projeto 

PIBID em diferentes Universidades federais brasileiras?  

Para responder esta questão, a pesquisa de caráter qualitativo, primeiramente 

definiu a delimitação do estudo, adentrando no contexto de treze Universidades 

Federais espalhadas nas cinco regiões distintas do nosso país. Estas 13 

Universidades participantes pesquisadas, possuem subprojetos de Matemática do 

PIBID que explicitam em seus documentos oficiais o uso das TDIC. A interlocução 

com essas Universidades foi feita com os 15 coordenadores de área (CA), que no 

PIBID atuam na orientação e supervisão dos licenciandos-bolsistas do Programa. 
 

Nessa investigação foram utilizados como instrumentos de coleta de dados 

documentos oficiais relativos aos subprojetos originais enviados à CAPES, quando se 
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deu a seleção das propostas em 2013, destes coordenadores sobre seu trabalho no 

desenvolvimento das ações do PIBID vigente. 

Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Apêndice A) com 

os respectivos coordenadores de área (CA), por meio do software Skype, que permite 

comunicação de voz e vídeo pela internet em qualquer parte do mundo gratuitamente. 

Nesse caso, as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas (Apêndice B). 
 

Esta pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética conforme o número de 

parecer: 1.625.794 e os participantes assinaram os Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido para o uso da coleta dos dados e uso de imagens. 
 

A análise de dados se desenvolveu com base interpretativa, fundamentada no 

referencial teórico relacionado à analise de conteúdo. 

 
 

1.3 Revisão de literatura 
 
 

Para nos certificarmos da originalidade e relevância deste trabalho, realizamos 

uma revisão de literatura considerando as pesquisas que abordem o PIBID de 

Matemática com foco em TDIC e que tiveram como participantes os coordenadores 

de área (CA). 
 

Para realizar a revisão, pautamos na pesquisa feita por Rocha (2015) que em 

sua tese de doutorado desenvolveu a revisão sistemática, a qual se diferencia das 

tradicionais pelo rigor empregado durante o processo da pesquisa bibliográfica. 

ROCHA (2015) se baseou nas ideias de KITCHENHAM (2004), que destaca três 

etapas de uma revisão sistemática: o planejamento, a realização da revisão e a 

apresentação dos resultados. 
 

Na fase do planejamento, definimos os procedimentos que foram utilizados 

para encontrar os trabalhos relevantes relacionados ao tema da pesquisa, tais como: 

os portais de consulta, as palavras-chave e os critérios de inclusão e exclusão dos 

trabalhos encontrados. 
 

Inicialmente, foram definidos a busca por dois tipos de pesquisa: 
 

1) Pesquisas que abordem o PIBID de Matemática; 
 

2) Pesquisa que envolvem no contexto do PIBID ações que visem o uso das 

Tecnologias Digitais da Informação e comunicação (TDIC) ou que tenham foco 

no coordenador de área como sujeito de pesquisa. 

Posteriormente, estabelecemos os critérios de inclusão e exclusão das 

pesquisas que poderiam ser encontradas, conforme mostra o quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão das Pesquisas 

OBJETIVOS CRITÉRIOS DE  CRITÉRIOS DE  

 INCLUSÃO  EXCLUSÃO  

1)  Encontrar pesquisas Trabalhos com data a  Trabalhos com data  

que abordem o partir de 2007.  inferior a 2007.  

PIBID de Os documentos devem  Trabalhos em que não  

Matemática. estar disponíveis no  foi possível a  

 Banco de Teses e  identificação do  

 Dissertações da Capes;  local de publicação.  

 ou no BDTD; ou nos    

 anais do SIPEM no    

 GT07.    

2) Encontrar dentro dos 

Teses, Dissertações, 
Artigos e Livros Digitais  

Teses,Dissertações, 
Artigos e Livros digitais  

trabalhos do PIBID Devem estar no idioma   de outras línguas não  

ações que visem o Língua Portuguesa.  devem fazer parte dessa  

uso das Tecnologias   pesquisa.  

Digitais da     

Informação e O estudo deve  Trabalhos cuja  

comunicação (TDIC) Descrever  Descrição não  

ou relacionadas aos de forma detalhada as  apresentem  

coordenadores de fases e os resultados da  compreensão dos  

área. pesquisa.  procedimentos utilizados  

   durante a pesquisa.  

 Os trabalhos devem  Pesquisadas realizadas  

 Conter  no PIBID em outras  

 pesquisas no PIBID.  licenciaturas que  

   tenham foco no aluno de  

   graduação ou  

   supervisor.  
  Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

As buscas foram feitas na Revista Brasileira de Pós-Graduação3, o banco de 

Dissertações e Teses da CAPES 4  e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD)5 em língua portuguesa, produzidas durante o período de 2007 

a 2016. Como o PIBID é um programa específico do governo brasileiro destinado para 

formação de professores, não fazia sentido fazer uma procura mais ampla, 

internacional do tema. No entanto, incluímos buscas em Anais de Evento Nacionais 

da área, como o Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática 

(SIPEM) no GT07 relacionados à Formação de Professores de Matemática e o livro 

produzido por este GT em 2015. 

No banco de teses e dissertações da Capes encontramos 314 trabalhos ao 

fazer a busca usando a palavra “PIBID”. Criamos uma planilha no Excelcontemplando 

                                                      
3 Disponível em: ojs.rbpg.capes.gov.br. Acesso em: 20/10/2016. 

 
4Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/ . Acesso em: 20/10/2016. 
5Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 20/10/2016 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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o nome do autor, título do trabalho, tipo de publicação, ano da defesa, instituição, 

palavras-chave e resumos. Após a leitura do resumo de todos estes trabalhos, 

concluímos que 253 não abordavam licenciatura em Matemática, mas sim as demais 

licenciaturas que são contempladas no edital do PIBID. Dos 61 trabalhos restantes, 

10 foram descartados, pois são relacionados ao ensino de Matemática, mas não 

apresentaram nenhuma informação do programa PIBID e são todos trabalhos que 

não se encontravam disponíveis na plataforma Sucupira, que só disponibiliza 

pesquisas a partir do ano de 2013. 
 

Dessa forma, foram considerados 51 trabalhos envolvendo PIBID ou 

Matemática ou Tecnologias, já que não encontramos nenhum trabalho que continha 

estes três assuntos num mesmo estudo. Foram encontradas várias pesquisas 

relacionadas aos conteúdos matemáticos específicos, como por exemplo, Números 

reais, Funções, Geometria, entre outros . Encontramos trabalhos voltados aos 

estudos com foco principal na formação inicial dos estudantes de graduação ou ainda 

na formação continuada de professores que atuam como supervisores. Em ambos os 

casos, o tipo de atuação dos sujeitos (estudantes e supervisores) diferem dos 

participantes da presente pesquisa.  
 

Assim, após essa seleção identificamos 7 trabalhos que tratam do PIBID com 

foco nos coordenadores de área ou do PIBID relacionado ao uso de TDIC. Uma 

síntese dos mesmos segue abaixo. 
 

Sobre os coordenadores de área (CA), que atuam como formador de 

formadores, destacamos a tese de Rosana Maria Mendes com o título: A formação 
 
do professor que ensina Matemática, as Tecnologias de Informação e 
 

Comunicação e as Comunidades de Prática: uma relação possível no 

programada UNESP/RC no ano de 2013. O trabalho descreve um estudo sobre o 

PIBID de Matemática da UFLA no contexto da formação de professores com a 

mediação das tecnologias. Seus dados foram construídos em cursos de extensão com 

aulas presenciais e não presenciais. No geral, constatou-se que refletiram bastante 

sobre a complexidade de se ensinar e aprender Matemática no contexto do uso de 

tecnologias aplicadas ao ensino. Em seu trabalho a autora elencou 3 categorias de 

análise: 1) Reflexões teóricas e metodológicas produzidas no grupo/comunidade 

sobre o uso das TICs; 2) Desafios do uso das TICs nas Escolas do PIBID; 3) 

Aformação docente no grupo/comunidade para o uso das TICs. Estas categorias 

foram trabalhadas em 2 módulos de um curso de extensão. 
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A tese de Natalia Neves MacedoDeimling, defendida em 2014 pela UFSCAR, 

intitulada: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência: 
 
contribuições,  limites  e  desafios  para  a  formação  docente  - analisa  4 
 

subprojetos do PIBID da UTFPR, sendo subprojeto Física, campus Curitiba, 

subprojeto Letras-Inglês, campus Pato Branco, subprojeto Matemática, campus 

Toledo e subprojeto Química, campus Londrina, onde os sujeitos da pesquisa vão 

desde o Coordenador institucional até os bolsistas de graduação. Na conclusão, a 

autora destaca importância da parceria Universidade-Escola para formação inicial e 

continuada de professores, além do olhar para a carreira docente, seja na Educação 

Básica ou no ensino superior na busca de uma Educação de qualidade na prática. 
 

A dissertação defendida na USP, em 2015, de Luciene Fernanda da Silva, 

intitulada: Coordenadores de área do PIBID: um olhar sobre o 

desenvolvimentoprofissional - traz o olhar sobre os coordenadores de área de 

Física das IES doEstado de São Paulo sobre os impactos de suas participações no 

PIBID quanto ao seu desenvolvimento profissional docente. A autora constata que os 

principais resultados foram a abertura de possibilidade aos coordenadores de área 

em repensar a formação que oferecem aos licenciandos, seja no contexto de suas 

próprias práticas, seja no contexto institucional e transformando suas práticas 

formativas a partir dessas reflexões. 
 

Ainda sobre os coordenadores de área, destacamos mais duas dissertações 

de mestrado, no ano de 2015, de Valeska Carvalho e Almeida, defendida na UFV, 

intitulada: Percursos formativos, profissionais e as práticas dos 

docentescoordenadores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência PIBID, e Hamilton Perninck Vieira, da UECE, intitulada: Saberes da 

Docência 
 
Universitária e Práxis Pedagógica de Coordenadores de Área do PIBID-UECE: 

Um Olhar a partir de Paulo Freire Fortaleza. Enquanto a primeira dissertaçãotratou 

de analisar os cursos das quatro áreas que participaram de todos os seis editais 

lançados pela CAPES até 2014, a saber: Física, Química, Matemática e Ciências 

Biológicas, contando com 3 docentes investigados, já que o docente da área de 

Química não participou das entrevistas, a segunda dissertação analisou cinco 

coordenadores de área do PIBID-UECE de cursos de licenciatura em Fortaleza, CE, 

sendo eles: Pedagogia, Matemática, Sociologia, Educação Física e Filosofia. Ambos 

os trabalhos destacam a constituição dos docentes formadores e atribuindo diferentes 
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sentidos às suas vivências, mostrando que suas práticas pedagógicas estão 

intrinsecamente relacionadas ao seu modo de ser e estar nos diversos contextos 

sócio-históricos e, quem sabe, repensar um modelo de formação continuada em 

docência universitária. 
 

Na tese de Adriane de Lima Penteado, defendida na PUC/PR, em 2015, 

intitulada: A Profissionalidade Docente para a Educação básica de qualidade 
 
social:  possibilidades  do  programa  institucional  de  bolsa  de  iniciação  à 
 

docência (PIBID) - observa-se um trabalho voltado à formação docente relacionadoa 

242 bolsistas coordenadores de áreas, supervisores e bolsistas de graduação. A 

pesquisa aponta que o PIBID tem forte impacto na formação dos professores, mas 

isso não é suficiente para garantia de uma Educação Básica de qualidade social já 

que o tempo de atuação no Programa é muitas das vezes inferior ao tempo de 

formação na academia. 
 

Na dissertação de Joice Nunes Lanzarini, defendida em 2015 pela UNISC, 

intitulada: Educação, Tecnologias e Narrativas Pibidianas: A Incorporação 

dasTic nas experiências de Professores em Formação buscou 

problematizarquestões quanto a incorporação de TIC nas experiências dos 

professores em formação com 102 estudantes de 13 cursos de licenciatura 

participantes do PIBID da UNISC. Seus resultados apontam que se atribuem as TIC 

o sentido de ferramenta de apoio e reprodução de conhecimento, ou seja, a maioria 

destes professores não conseguem romper com as concepções de senso comum de 

tecnologia e adotá-la como modo de pensar como recurso pedagógico para 

reconhecimento de si mesmo como protagonista. 
 

No levantamento da literatura, encontramos também em revistas brasileiras de 

pós-graduação, 11 trabalhos sendo que apenas 1 envolvia estudos relacionados ao 

PIBID e com o olhar direcionado aos coordenadores de área. É um artigo publicado 

em 2016, que é parte de um estudo de pós-doutorado intitulado: O 
 
Potencial Formativo do Pibid pela perspectiva dos formadores de 
 

professores, das autoras Elisa Prestes Massena e Maria Isabel da 

Cunha,apresentam considerações sobre a necessidade de se repensar o currículo 

dos cursos de Licenciatura, tentando aproximar os docentes para a realidade escolar 

da Educação Básica. A análise foi feita em três cursos de licenciatura sendo eles 

Matemática, Física e Biologia, de três IES do sul do Brasil. As autoras apresentam 

ainda a questão de que não está clara para os formadores de professores as 
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contribuições do programa PIBID em relação ao seu desenvolvimento profissional 

docente. As autoras concluem dizendo que existem pouquíssimas pesquisas 

relacionadas ao professor Universitário atuante no PIBID e futuras pesquisas são 

necessárias para compreensão das contribuições destes docentes para os cursos de 

formação inicial de professores.  

Este trabalho tem o olhar para os formadores de professores e muito tem a ver 

com nossa pesquisa, apesar de não ter análise em questões relacionadas ao uso de 

TDIC. 
 

A busca no BDTD não apresentou nenhum trabalho novo dos que já haviam 

sido encontrados no banco de teses e dissertações da Capes. 
 

Fazendo uma revisão de Literatura na procura de algum artigo sobre o PIBID 

nos anais do SIPEM no GT 07 relacionado à Formação de Professores desde seu 

quarto encontro realizado em 2009 na cidade de Taguatinga, no Distrito federal, o 

quinto encontro realizado em 2012 na cidade de Petrópolis no Estado do Rio de 

Janeiro e no último encontro em 2015 na cidade de Pirenópolis, no Estado de Goiás, 

encontramos 29 trabalhos apresentados no total, porém somente no V SIPEM 

realizado em 2012, encontramos um trabalho nos anais do evento relacionado ao 

PIBID. O trabalho intitulado: Erros de Alunos do Sexto Ano e Dificuldades 

deLicenciandos na Explicação do Zero no Quociente de Hellen Castro 

AlmeidaLeite, Bruna ZutionDallePrane e Jéssica Schultz Küster. Apesar do artigo 

trazer uma experiência do PIBID, o mesmo trabalha com uma análise de atuação do 

PIBID de Pedagogia e não de Matemática. Além disso, o trabalho foca nos alunos de 

sexto ano, que não são sujeitos que iremos pesquisar em nossa pesquisa. 
 

Nos anais do IV SIPEM realizado em 2009, não encontramos qualquer trabalho 

relacionado ao PIBID. Lembrando que foi neste ano que iniciaram os trabalhos na 

prática do Programa PIBID e por isso não consultamos anais anteriores do SIPEM. E 

no livro produzido pelo GT 07, intitulado: A formação do Professor que Ensina 

Matemática – Aprendizagem Docente e Políticas Públicas (Org. Cristina Ferreira, 

Armando Traldi Júnior e Celi Espasandin Lopes), encontramos 3 capítulos neste livro 

que tratam de questões relacionadas ao PIBID: 

A formação inicial de professores de matemática no contexto do Pibid, de 
 

Vanessa Largo, Diego Fogaça Carvalho, MarinezMeneghello Passos e Sergio de 
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Mello Arruda; Construção de saberes docentes na formação inicial a partir 

depráticas pedagógicas de Matemática vivenciadas no Pibid, de Maria 

Auxiliadora 
 
Vilela Paiva, Antônio Henrique Pinto e Sandra Aparecida Fraga da Silva e; Práticas 
 

interdisciplinares desenvolvidas por licenciandos do curso de Matemática no 
 

Pibid-UFSCar, de Maria do Carmo de Sousa. 
 

Vanessa Largo defendeu sua tese em 2013 sobre o PIBID e este artigo é um 

recorte de sua pesquisa. Mas em linhas gerais, o artigo relata o quanto foi importante 

a identificação com a docência matemática para a formação dos licenciandos quanto 

as práticas de sala de aula. 
 

No artigo Paiva, Pinto e Silva(2015), abordam a construção de saberes 

docentes dos licenciandos ao se inserirem nas salas de aula da Educação Básica. 

Para estes autores, o formato de trabalho do PIBID com licenciandos de graduação, 

os professores das Escolas Públicas e o professor da IES, contribuem para o 

desenvolvimento do conhecimento profissional docente. 
 

No artigo de Souza, discute-se sobre a parceria Escola Básica e Universidade 

no contexto de formação de professores na dificuldade de trabalho de forma 

compartilhada, seja pela organização e o planejamento das ações por todos os 

envolvidos. Surge então, na visão da autora, a necessidade de que a Universidade 

crie espaços que venham considerar as necessidades de atender programas e 

projetos com as Escolas. 
 

Embora os 3 artigos acima não retratam estudos relacionados aos 

coordenadores de área, eles destacam aspectos do contexto do PIBIC que podem 

contribuir para análise da presente pesquisa. 

Ainda são poucos os números de pesquisas sobre o programa PIBID, 

especialmente na área de matemática. Sobre o quanto se faz necessário pesquisas 

sobre este Programa , podemos citar MASSENA e CUNHA (2016, p. 10) 

 

Resgatando a bibliografia que informa sobre os estudos a respeito do 
Pibid, poucos são os trabalhos que investigam a docência universitária 
apontando que esta ainda não é vista como prioridade quando se 
pensa na melhoria da formação inicial de professores. O silenciamento 
em relação à docência universitária e ao desenvolvimento profissional 
do docente da universidade provavelmente é resultado de anos em 
que a atuação na universidade vem funcionando na lógica de que 
quem sabe fazer sabe ensinar. 
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As autoras destacam a falta de produção na área sobre estudos que envolvam 

o PIBID e os formadores de professores. Isso só aumenta o interesse deste estudo. 
 

No próximo capítulo, será apresentado o Programa PIBID, sua criação e sua 

estrutura, uma vez que constitui o cenário da presente pesquisa. 
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2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA 

 

Essa inscrição no tempo é particularmente importante para 
compreender a genealogia dos saberes docentes. De fato, 
asexperiências formadoras vividas na família e na escola ocorrem 
antes mesmo que a pessoa tenha desenvolvido um aparelho cognitivo 
aprimorado para nomear e qualificar o que ela retém dessas 
experiências (TARDIF & RAYMOND, 2000, p. 216). 

 
 

Este Capítulo pretende dar uma noção geral e, posteriormente, específica 

deste programa que vem auxiliando as licenciaturas pelo país na formação dos novos 

professores. Buscamos no site da Capes alguns documentos que subsidiam 

legalmente o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), como 

Política Pública Nacional, como o Relatório de Gestão 2009-2013, da Diretoria de 

Educação Básica Presencial (DEB) e o Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010. 

 
2.1 Panorama Geral 

 

 

Nos últimos anos do século passado, o país vivia momentos difíceis com 

grande ameaça da volta da inflação e elevadas taxas de desemprego, sem falar nas 

obrigatoriedades impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Pouco se era 

feito para mudar as desigualdades sociais no país, até que com a troca de presidência 

em 2003 um novo cenário foi criado. Baldijão (2011, p. 6) retrata a mudança deste 

cenário quando nos diz: 

 

Os dois governos liderados pelo presidente Lula e pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) mudaram esse quadro, transformando o Brasil 
em um dos principais países no cenário internacional, com uma 
política externa que prioriza os interesses nacionais e regionais, além 
de buscar mudar a histórica desigualdade nas relações Norte-Sul. O 
governo Lula chegou ao último ano de seu segundo mandato com um 
índice de aprovação acima dos 80% num evidente apoio às 
mudanças sentidas pela população. 

 

Com uma melhor distribuição de renda e elevação do salário mínimo acima 

da inflação, várias pessoas saíram da extrema pobreza e vários outros passaram para 

a classe média. 
 

Na área da Educação, foram fundadas 18 Universidades federais espalhadas 

em várias regiões do território nacional, assim como, 282 escolas técnicas federais de 

ensino que antes de 2002 eram 140. Após 10 anos de investimentos apenas no setor 

privado de ensino superior no país, foi criado o Programa de Reestruturação e 
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Expansão dasUniversidades Federais (REUNI), que estabelece aumento de recursos 

de custeio e de pessoal para as Universidades federais brasileiras. 
 

Já no ensino superior privado, o governo criou o Programa Universidade para 

Todos (Prouni) que consistiu em concessões de bolsas de estudos integrais e parciais 

para estudantes com renda per capita de até três salários mínimos. Este programa 

que em 2005 tinha cerca de 95 mil bolsistas, terminou o ano de 2010 com números 

impressionantes de mais de 740 mil bolsistas, segundo dados da Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC). 
 

Nos últimos anos, as Políticas Públicas de Educação criaram projetos 

incentivando nos cursos de licenciatura no país, a possibilidade de trabalho com 

Escolas Públicas de Educação Básica e antecipar aos licenciandos uma troca de 

saberes e práticas na parceria Universidade-Escola básica, a fim de que este futuro 

professor pudesse antecipar sua prática de atuação nas Escolas, antes mesmo de 

seu Estágio Supervisionado que é obrigatório para sua formação. Diversos Programas 

e Projetos foram lançados, entre eles: 
 

 Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA


 Programa Observatório da Educação – OBEDUC


 Plano Nacional de Formação de Professores para Educação Básica –


PARFOR


 Programa Novos Talentos


 Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de 

Educadores – LIFE


 Programas de Mestrados Profissionais em Matemática, Letras, Ensino 

de Física em Rede Nacional – PROFs (MAT, LETRAS,...).

 

 Foi então que, em 2007, nessa busca por promover a articulação entre 

Educação Básica e a formação inicial, a CAPES lançou o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que visa a incentivar a melhoria da qualidade 

da Educação Básica por meio de ações acadêmicas nas Escolas. Os objetivos6 do 

Programa PIBID são os seguintes: 

 

 

 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica; 

                                                      
6Disponível em: http://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid. Acesso em: 05 set.2016. 

http://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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 contribuir para a valorização do magistério; 

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 
cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; 

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como coformadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial 
para o magistério; e 

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias 
à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações 
acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem; 

 contribuir para a valorização do magistério; 
 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 

cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; (BRASIL, CAPES, 
2010). 

Financiado pela CAPES e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), com oapoio da Secretaria de Educação Superior (SESu), 

juntamente com o MEC. Com isso, se espera que tenhamos cada dia mais possíveis 

novos professores (as) ao finalizarem seus cursos de Licenciatura. Sobre como é ser 

professor D'AMBRÓSIO (1996, p. 84) diz que: 
 

Ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, preocupação 
com o próximo, sem amor num sentido amplo. O professor passa ao 
próximo aquilo que ninguém pode tirar de alguém, que é 
conhecimento. Conhecimento só pode ser passado adiante por meio 
de uma doação. O verdadeiro professor passa o que sabe não em 
troca de um salário (pois se assim fosse melhor seria ficar calado 49 
minutos!), mas somente porque quer ensinar, quer mostrar os truques 
e os macetes que conhece. 

 

Este programa passou para a CAPES, que é a agência que desde esta época 

lança os editais e realiza a seleção dos projetos inscritos. Apesar de ser lançado em 

2007, os trabalhos iniciaram a partir de 2009. 
 

O PIBID é um modelo de Política Pública que visa investir na valorização do 

magistério e na melhoria da qualidade da Educação Básica brasileira como incentivo 

na prática aos cursos de Licenciatura no país para trabalharem com Escolas públicas 
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e antecipar aos licenciandos uma troca de saberes e práticas na parceria 

Universidade-Escola Básica, a fim de que este novo professor possa antecipar sua 

prática de atuação nas Escolas, antes mesmo de seu estágio supervisionado que é 

obrigatório para sua formação. Segue a figura 1, uma demonstração do quantitativo 

de programas atendidos nas Instituições de Ensino Superior (IES) em nosso país: 

 

Figura 1: Programas Incentivados pelo Governo Federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Relatório de Gestão 2009-2013 da CAPES 
 

Apesar da figura1 trazer os dados de 285 Instituições de Ensino Superior (IES) 

atendidas atualmente pelo PIBID, no decorrer do relatório encontramos a informação 

da existência de 284 IES. Tal informação também está disponível no site da Capes7 

detalhadamente por região brasileira. 
 

A figura 2 a seguir mostra o quantitativo de programas em funcionamento no 

fim do ano de 2013, distribuídos por regiões brasileiras. 

 

 

 

                                                      
7 Disponível em: http://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados. Acesso em 06 

set.2016. 
 

 

http://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
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Figura 2 – Distribuição de IES por Programa e Região, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte:Relatório de Gestão da CAPES 2009-2013 

 

Observamos um erro na linha total da terceira coluna Pibid onde consta 285 

e o correto nesta soma totalizar 286, entretanto, o quantitativo é de 284 IES conforme 

informações do site da CAPES. Para registro o erro acima se deve na informação 

correta de 114 IES na região Sudeste e 27 na região Norte. 
 

Utilizamos estes dados para mencionar o quantitativo de programas 

existentes em nosso país devido estas Políticas Públicas criadas para o fortalecimento 

da Educação Básica. Necessitamos de mais pesquisas na área para podermos dizer 

se as mesmas fizeram efeito positivamente na formação de professores, mas não 

podemos deixar de mencionar que o poder público nos últimos anos considerou 

importante o investimento nestes programas. Tais aplicações de recursos financeiros 

seguem na figura a seguir: 

 

Figura 3 – Recursos investidos da DEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Relatório de Gestão da CAPES 2009-2013 

 

Constatamos que o PIBID é o Programa de maior investimento comparados 

aos demais na figura acima. Metade dos valores totais de recursos destinados aos 
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programas, foram repassados ao PIBID entre os períodos de 2009 a 2013. A figura 4  

retirada do relatório de Gestão da DEB, ilustra o modelo do Programa e a abrangência 

de suas relações entre os atores e instituições envolvidas. 

 

Figura 4 – PIBID: Desenho do Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Relatório de Gestão Capes 2009-2013 

 

O PIBID foi lançado inicialmente para atuação nas disciplinas de Química, 

Física, Biologia e Matemática, devido à carência de profissionais nestas áreas. Com 

isso esperava-se ter cada dia mais, possíveis novos professores (as) ao finalizarem 

seus cursos de Licenciatura. Nesse sentido, citamos as considerações de DANTAS 

(2013, p. 10) em sua dissertação de mestrado: 

 

No atual contexto educacional e dos desafios acentuados diante de 
uma profissão com pouco reconhecimento social e, 
consequentemente, com baixa atratividade aos jovens ingressantes 
nas universidades, a formação de professores tem se tornado no 
transcurso das últimas décadas um tema de relevância social. Diante 
deste cenário o Pibid vem tornando-se uma política pública muito 
importante de valorização do magistério, possibilitando aos 
licenciandos atuação no seu campo de trabalho, desde o início de sua 
formação, por meio de atividades que possibilitam a interação com 
professores e estudantes da educação básica e a articulação entre a 
universidade e as escolas. 
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Posteriormente, o programa foi alterado para atender todas as Licenciaturas 

responsáveis pela Educação Básica. O Decreto Federal nº 7.219 de junho de 2010, 

que regulamentou o programa, determina que: 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 
executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à 
docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 
docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da 
educação básica pública brasileira (BRASIL, 2010). 

 

Neste objetivo geral do PIBID, temos outros objetivos específicos assim 

estabelecidos pelo Decreto Federal, Educação Superior (2010, p. 26), os quais são: 

 

I) incentivar a formação de professores para a educação básica, 
apoiando os estudantes que optam pela carreira docente; valorizar o 
magistério, contribuindo para a elevação da qualidade da escola 
pública; 

 

II) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições de 
educação superior; 

 

III) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica; 

 

IV) proporcionar aos futuros professores participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 
e interdisciplinar e que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem, levando em 
consideração o desempenho da escola em avaliações nacionais, 
como Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre outras; 

 

V) incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as 
protagonistas nos processos formativos dos estudantes das 
licenciaturas, mobilizando seus professores como formadores dos 
futuros docentes (BRASIL, 2010, p. 26). 

 

 

No entanto, observamos que a Portaria nº. 096, de 18 de julho de 2013, passa 

a dar maior ênfase à dimensão e característica da iniciação à docência, entre as quais, 

no Art. 6º temos: 
 

I – estudo do contexto educacional envolvendo ações nos diferentes 
espaços escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, 
espaços recreativos e desportivos, ateliers, secretarias; 

 

II – desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, 
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o 
processo de ensino-aprendizagem; 
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III – planejamento e execução de atividades nos espaços formativos 
(escolas de educação básica e IES a eles agregando outros ambientes 
culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que 

ampliem as oportunidades de construção de conhecimento), 
desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade em direção à 
autonomia do aluno em formação; 

 

IV – participação nas atividades de planejamento do projeto 
pedagógico da escola, bem como participação nas reuniões 
pedagógicas; 

 

V – análise do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 
ligados ao subprojeto e também das diretrizes e currículos 
educacionais da educação básica; 

 

VI – leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos 
educacionais para o estudo de casos didático-pedagógicos; 

 

VII – cotejamento da análise de casos didático-pedagógicos com a 
prática e a experiência dos professores das escolas de educação 
básica, em articulação com seus saberes sobre a escola e sobre a 
mediação didática dos conteúdos; 

 

VIII – desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de 
estratégias didático-pedagógicas e instrumentos educacionais, 
incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos 
didáticos; 

 

IX – elaboração de ações no espaço escolar a partir do diálogo e da 
articulação dos membros do programa, e destes com a comunidade. 

 

X – sistematização e registro das atividades em portfólio ou 
instrumento equivalente de acompanhamento; 

 

XI – desenvolvimento de ações que estimulem a inovação, a ética 
profissional, a criatividade, a inventividade e a interação dos pares 
(BRASIL, 2013, p. 4). 

 

A evidência de que houve expansão no caráter de atuação do PIBID se dá pelo 

número de IES atendidas neste novo edital de 2013 8 . A figura nos mostra o 

posicionamento geográfico destas IES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8Edital nº 61/2013 CAPES, de 02 de agosto de 2013: para instituições públicas, comunitárias e privadas com 
bolsistas do ProUni. 
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Figura 5 – Mapa do PIBID em 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Relatório de Gestão da CAPES 2009-2013. 
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O PIBID lançou oito (8) editais entre 2007 e o final de 2013, segundo 

informações do relatório 2009-2013, destinado ao processo de implantação e 

expansão do programa no decorrer deste período.Uma das avaliações sobre oPIBID 

está descrita abaixo, quando GATTI e ANDRÉ (2013, p. 8) apud DEB, nos dizem no 

relatório 2009-2013 que: 

 

Constata-se que o Pibid vem possibilitando, na visão de todos os 
envolvidos com sua realização, um aperfeiçoamento da formação 
inicial de docentes para a educação básica. Em particular destacamos 
a apreciação dos Licenciandos que participam deste Programa os 
quais declaram reiteradamente em seus depoimentos como o Pibid 
está contribuindo fortemente para sua formação profissional em 
função de propiciar contato direto com a realidade escolar nos inícios 
de seu curso, contato com a sala de aula e os alunos, possibilitando-
lhes conhecer de perto a escola pública e os desafios da profissão 
docente. As Universidades federais, através dos seus formadores de 
professores, têm uma dívida há décadas para com a sociedade no que 
diz respeito à formação e desenvolvimento profissional dos 
profissionais da educação para o magistério nos níveis do EFM, de 
modo a atender às necessidades do sistema de ensino, em especial o 
sistema público. 

 

No ano de 2014, foram iniciadas as ações de um novo edital de 2013 

envolvendo um maior número de IES conforme mostra a figura 6. 

Figura 6 – PIBID 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Relatório de Gestão Capes 2009-2013 

 

Temos 284 Instituições de Ensino Superior Pública ou Privada, espalhadas 

pelo país atuando no PIBID. Deste quantitativo, temos 150 IES públicas distribuídas 

em níveis federais, estaduais e municipais, e 134 IES privadas, sejam com ou sem 

fins lucrativos. 

Sobre o crescimento do PIBID no decorrer dos anos, o quadro a seguir indica 

a quantidade de bolsistas participantes no programa no período de 2009 a 2014.  

 

Quadro 2: Número de bolsistas 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
      

3.544 18.166 32.188 57.252 62.070 90.254 
      

Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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Lembrando que o Programa iniciou seus trabalhos em 2009 com um total de 

três mil e oitenta e oito (3.088) bolsistas e em 2014 tinha mais de noventa mil (90.000) 

bolsistas espalhados pelo território nacional, sejam eles coordenadores institucionais, 

coordenadores de área de gestão, coordenadores de área, Supervisores ou discentes 

de graduação, mostrando um enorme crescimento do programa em cinco (5) anos de 

atuação. O quadro a seguir indica tipos de bolsas, atuação dos sujeitos e 

remuneração: 

 

Quadro 3: Discriminação das bolsas do PIBID 

Identificação  Função    Valor da Bolsa  
 

          em R$  
 

        
 

Iniciação à Docência Estudantes  de  Licenciatura 400,00  
 

  regularmente matriculados    
 

      
 

Supervisão 
 Docente da  escola  pública  de 

765,00 
 

 

 

educação básica 
     

 

        
 

  Responsável Por acompanhar  e   
 

  Supervisionar As atividades dos   
 

  Bolsistas          
 

         
 

Coordenação de Área 
Docente Da  IES responsável 

1.400,00 
 

 

Pelo 
   

planejamento, 
 

 

       
 

  acompanhamento,  orientação   
 

  dos bolsistas em sua área de   
 

  Atuação acadêmica e pela   
 

  articulação  e  diálogo  com  as   
 

  escolas públicas no projeto    
 

     
 

Coordendores de área de 
Gestão de Projetos 
Educacionais. 

Docente da IES responsável por 
auxiliar o coordenador institucional 1.400,00  

 

Coordenação Institucional 
Docente da  IES responsável 

1.500,00 
 

 

perante  a  CAPES  pelo  projeto 
 

 

    
 

  institucional, zelando por sua   
 

  instituição  no andamento das   
 

  Ações          
 

           
 

        Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
 

 

Como o Brasil tem 150 IES públicas atendidas pelo PIBID em 2014, as mesmas 

são divididas em 15 municipais, 37 estaduais e noventa e oito 98 em nível federal 

distribuído entre Universidades e Institutos, sendo 35 Institutos e 63 Universidades 

Federais. 
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2.2 Universidades Federais Brasileiras 

 

Desde o século passado, ficava evidente uma necessidade de ter um número 

maior de Universidades federais em relação ao tamanho do território nacional e sua 

população. Concordamos com GONÇALVES (2000, p.21): 

 

As Universidades federais, através dos seus formadores de 
professores, têm uma dívida há décadas para com a sociedade no que 
diz respeito à formação e desenvolvimento profissional dos 
profissionais da educação para o magistério nos níveis do EFM, de 
modo a atender às necessidades do sistema de ensino, em especial o 
sistema público. 

 

O crescimento da rede federal de ensino neste novo século, pela ampliação 

dos Institutos ou das Universidades, possibilitou uma grande entrada para todos os 

cursos espalhados pelo país, através de ações como o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) como forma de ingresso nas Universidades e também a reestruturação 

e expansão das Universidades Federais (REUNI), que ampliou a interiorização das 

instituições públicas de ensino superior. 
 

Nosso país possui dimensões continentais. Nele apontamos 63 Universidades 

Federais distribuídas nos 26 Estados e no Distrito Federal e subdividido por regiões. 

São 5 estas grandes regiões, seus Estados e a capital do país: 
 
Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; 
 

Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais; Centro-

Oeste: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal; 
 
Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Ceará,Piauí e Maranhão; 
 
Norte: Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia. 
 

Para se ter a real noção de como estas Universidades estão distribuídas no 

território nacional, produzimos o mapa a seguir: 
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Figura 7 – Mapa do Brasil com as 63 UF em 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir do MEC 
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Não entram nestes números acima no mapa as 5 novas Universidades 

recentemente criadas, denominadas: 

Universidade Federal de Catalão;  

Universidade Federal de Jataí;  

Universidade Federal do Delta do Parnaíba;  

Universidade Federal de Rondonópolis;  

Universidade Federal do Norte do Tocantins. 

Estas Universidades foram anunciadas em 09/05/2016, pouco antes da 

presidenta Dilma Rouseff ser afastada do seu cargo. Destas 5 novas Universidades, 

duas em Goiás (em Catalão e Jataí), uma em Parnaíba (PI), uma em Araguaína (TO) 

e uma em Rondonópolis (MT) - que irão expandir para 68 Universidades federais 

espalhadas pelo país, assim que sejam votadas já que as mesmas estão tramitando 

na Câmara dos deputados através dos projetos de Lei n°5271,5272,5273,5274 e 

5275. Seguem abaixo, informações sobre estas Universidades Federais retiradas do 

relatório de gestão, com o número de Escolas atendidas, quantidade de campus, 

subprojetos e bolsistas do PIBID. 

 

Quadro 4–Universidades Federais e seus subprojetos PIBID 

UF Escolas Campu Subprojetos Bolsa Bolsa Bolsa Bolsas Bolsas Total 
 previstas s Aprovados s ID s SUP s CA GG CI Bolsas 

UFSC 16 1 14 231 42 19 2 1 295 

UFRGS 24 3 19 342 59 29 3 1 434 

UFPR 47 3 16 588 84 42 4 1 719 

UNILA 1 1 3 15 3 3 0 1 22 

FURG 32 2 16 265 46 21 2 1 335 

UFFS 27 4 23 340 61 29 3 1 434 

UFSM 41 2 19 408 72 33 4 1 518 

UFPEL 17 2 16 487 92 34 4 1 618 

UNIPAMPA 48 8 16 425 85 28 4 1 543 

UTFPR 53 10 18 433 71 35 4 1 544 

UFCSPA - - - - - - - - - 

UFMG 12 1 18 235 47 20 2 1 305 

UNIFESP 11 2 7 77 13 8 0 1 99 

UFABC 10 2 6 130 22 11 1 1 165 

UNIRIO 12 2 7 118 20 11 1 1 151 

UFLA 10 2 10 236 41 16 2 1 296 

UFRRJ 34 2 19 570 92 42 4 1 709 

UFV 26 2 18 482 77 35 4 1 599 

UFRJ 29 2 16 253 46 22 2 1 324 

UFF 70 5 25 908 166 62 4 1 1141 

UNIFEI 4 1 4 46 8 4 0 1 59 

UFTM 48 1 10 341 63 25 3 1 433 
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UFJF 118 6 21 258 48 22 2 1 331 

UFES 32 3 23 472 74 37 4 1 588 

UFVJM 39 4 14 408 76 29 4 1 518 

UNIFAL 33 1 10 215 40 18 2 1 276 

UFSJ 13 3 13 214 35 14 2 1 266 

UFU 73 4 28 807 116 56 4 1 984 

UFOP 16 2 13 246 46 17 2 1 312 

UFSCAR 19 5 21 451 87 38 4 1 581 

UNIR 48 6 16 401 59 28 4 1 493 

UFAC 97 2 19 818 149 48 4 1 1020  
UFRR 16 1 13 231 39 19 2 1  292 

UFRA 9 4 4 135 27 8 1 1  172 

UFPA 59 6 19 439 55 29 4 1  528 

UFOPA 15 1 10 180 32 14 1 1  228 

UFAM 35 7 38 590 96 38 4 1  729 

UFT 33 9 23 445 68 35 4 1  553 

UNIFAP - - - - - - - -  - 

UNIFESSPA - - - - - - - -  - 

UFMT 31 11 38 549 82 43 4 1  679 

UFMS 49 13 42 702 98 56 4 1  861 

UNB 51 7 22 390 68 30 3 1  492 

UFGD 25 4 14 350 57 27 3 1  438 

UFG 63 5 44 705 125 68 4 1  903 

UFERSA 11 1 1 80 16 4 0 1  101 

UFPB 23 4 20 545 57 36 4 1  643 

UFC 25 3 16 359 54 24 3 1  441 

UNIVASF 19 4 6 280 46 17 2 1  346 

UFRPE 25 3 14 335 65 22 3 1  426 

UFRN 57 6 25 809 107 47 4 1  968 

UFCG 39 5 25 476 68 34 4 1  583 

UFPE 14 3 22 590 89 41 4 1  725 

UFBA 56 4 17 487 92 32 4 1  616 

UNILAB 9 2 2 120 24 6 1 1  152 

UFS 73 3 26 1289 155 70 4 1  1519 

UFAL 61 7 33 701 123 55 4 1  884 

UFOB 4 1 5 121 24 10 1 1  157 

UFCA 5 1 2 48 7 3 0 1  59 

UFPI 45 8 32 1560 177 78 4 1  1820 

UFRB 29 3 10 399 69 28 3 1  500 

UFMA 62 8 36 950 95 59 4 1  1109 

UFSB - - - - - - - -  - 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 

Podemos observar que destas Universidades Federais de ensino, quatro (4) 

delas não possuem o subprojeto PIBID. São elas: Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA);Universidade Federal do Amapá (UNIFAP); 
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Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará (UNIFESSPA); Universidade Federal 

do Sul da Bahia (UFSB). Assim o quantitativo se reduz naturalmente para  cinquenta  

e  nove  (59)  Universidades  Federais  atendidas  atualmente  peloPrograma PIBID 

vigente. 

 

A seguir o quadro 5 elenca as cinquenta e nove (59) Universidades Federais 

com o quantitativo de subprojetos PIBID. Iremos agora encontrar deste quantitativo, 

as Universidades que possuem subprojetos de Matemática, objeto de nosso estudo, 

e seus campi de atuação, distribuídas por regiões: 

 

Quadro 5 – Universidades Federais com subprojetos PIBID de Matemática 

UNIVERSIDADES  N° CAMPUS/CIDADE 

FEDERAIS SIGLA SUBPROJETOS  

SUDESTE    

Universidade Federal  2 Seropédica e Novas 

Rural do Rio de Janeiro UFRRJ  Iguaçu 

Universidade Federal  0 Não possui 
do Estado do Rio de    

Janeiro UNIRIO   

Universidade Federal  1 Rio de Janeiro 

do Rio De Janeiro UFRJ   

Universidade Federal  1 Niterói 
Fluminense UFF   

Universidade Federal  3 Goiabeiras, São 

do Espírito Santo UFES  Mateus e Alegre 

Universidade Federal  1 Santo André 

do ABC UFABC   

Universidade Federal  2 Sorocaba e São 

de São Carlos UFSCAR  Carlos 

Universidade Federal  1 Diadema 

de São Paulo UNIFESP   

Universidade Federal  1 Itajubá 

de Itajubá UNIFEI   

Universidade Federal  1 Ouro Preto 

de Ouro Preto UFOP   

Universidade Federal  1 Uberaba 

do Triângulo Mineiro UFTM   

Universidade Federal  2 Viçosa e Florestal 
de Viçosa UFV   

Universidade Federal  2 Juiz de Fora e 

de Juiz de Fora UFJF  Ilicinéia (Distância) 

Universidade Federal de 
São João Del Rei UFSJ 1 São João Del Rei 

Universidade Federal de 
Uberlândia UFU 2 Ituiutaba e Uberlândia 
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Universidade Federal de 
Minas Gerais UFMG 1 Belo Horizonte 

Universidade Federal de  Alfenas 1 Alfenas 

Universidade Federal de 
Lavras UFLA 1 Lavras 

Universidade Federal do 
Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri UFVJM 2 
Teófilo Otoni e 

Diamantina 

NORDESTE    

Universidade Federal  0 Não possui 
Rural do Semi-Árido UFERSA   

Universidade Federal  2 Mamanguape e João 

da Paraíba UFPB  Pessoa 

Universidade Federal  3 Cajazeiras, Cuité e 

de Campina Grande UFCG  Campina Grande 

  4 Parnaíba, Teresina e 

Universidade Federal   Senador Helvídio. 
do Piauí UFPI  Picos (a Distância) 

Universidade Federal  1 São Luis 

do Maranhão UFMA   

Universidade Federal  2 Itabaiana e São 

de Sergipe UFS  Cristovão 

  3 Arapiraca,AC 

Universidade Federal   Simões, Maceió (a 

de Alagoas UFAL  Distância) 

Universidade Federal  1 Aramagosa 

do Recôncavo da Bahia UFRB   

Universidade Federal  0 Não possui 
do Oeste da Bahia UFOB   

Universidade Federal  2 Salvador. 
da Bahia UFBA  Camaçari (Distância) 

Universidade Federal  0 Não possui 
do Cariri UFCA   

Universidade Federal  1 Pici 
do Ceará UFC   

Universidade da 

UNILAB 
 
 

0 
 
 

Não possui 
 
 

Integração 

Internacional da 

Lusofonia Afro- 

Brasileira 

Universidade Federal 
UFRN 2 Caicó e Natal do Rio Grande do Norte 

Universidade Federal de 
Pernanbuco UFPE 2 Caruaru e Recife 

Fundação Universidade 
Federal do Vale do São 

Francisco UNIVASF 0 Não Possui 

Universidade Federal 
Rural de Pernambuco UFRPE 1 Recife 

CENTRO-OESTE    
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Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul 

 
 

UFMS 
 
 

11 

 

 

Ponta Porã, Três 
Lagoas, Aquidauana, 
Paranaíba, Campo 
Grande, Corumbá, 
Bataguassu, Bela 

Vista, Miranda, São 
Gabriel e Costa Rica  

Universidade de Brasília UNB 1 Brasília 

Fundação Universidade 
Federal da Grande 

Dourados UFGD 1 Dourados 

Universidade Federal do 
Mato Grosso UFMT 3 

Rondonópolis, 
Cuiabá e Barra do 

Garça 

Universidade Federa de 
Goíasl UFG 3 Jataí, Catalão e Goiânia 

SUL    

Universidade Federal  2 Pelotas e Capão do 

de Pelotas UFPEL  Leão 

Universidade Federal  3 Caçapava do Sul, 
do Pampa UNIPAMPA  Itaqui e Bagé. 

Universidade Federal  1 Carreiros 

do Rio Grande FURG   

Universidade Federal  1 Santa Maria 

de Santa Maria UFSM   

Universidade Federal  1 Florianópolis 

de Santa Catarina UFSC   

Universidade Federal  0 Não possui 
da Fronteira Sul UFFS   

Universidade Federal  1 Porto Alegre 

do Rio Grande do Sul UFRGS   

Universidade 

UTFPR 
 

4 
 

Toledo, Curitiba, 
Tecnológica Federal do pato Branco e 

Paraná Cornélio Procópio 

Universidade Federal 

UNILA 
 

0 
 

Não possui 
 

da Integração Latino- 

Americana 

Universidade Federal  1 Curitiba 

do Paraná UFPR   

NORTE    

Universidade Federal UFT 2 Arraias e Araguaína 

do Tocantins    

Fundação Universidade  1 Ji –Paraná 

Federal de Rondônia UNIR   

Universidade Federal  2 Cruzeiro do Sul e Rio 

do Acre UFAC  Branco 

Universidade Federal  4 Itacoatiara, Manaus, 
do Amazonas UFAM  Humaitá e Coari 

Fundação Universidade  1 Boa Vista 

Federal de Roraima UFRR   
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Universidade Federal 
Rural da Amazônia UFRA 0 Não possui 

Universidade Federal  1 Santarém 

do Oeste do Pará UFOPA   

Universidade Federal  1 Breves 

do Pará UFPA   

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base nos dados da CAPES 

 

Vimos acima, pelos dados retirados do site do MEC e da Andifes, a existência 

de cinquenta e nove (59) Universidades Federais, porém, nove (9) destas 

Universidades não possuem subprojeto PIBID na área de Matemática neste último 

edital vigente de 2013, conforme informações na planilha disponível na página do 

programa na Capes. Estas nove (9) Universidades estão distribuídas da seguinte 

forma: cinco (5) da região Nordeste, duas (2) da região Sul e uma da região Sudeste 

e na região Norte. Teremos inicialmente o universo de cinquenta (50) instituições para 

serem pesquisadas com subprojetos de Matemática nas Universidades brasileiras. 

 

2.3 PIBID de Matemática 

 

Os subprojetos PIBID de Matemática nas modalidades presencial e a distância 

atualmente em funcionamento totalizam noventa e cinco (95) subprojetos distribuídos 

nas cinco regiões como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 6 – Regiões brasileiras, quantitativo de UF e subprojetos de Matemática 

Regiões Quantidade Subprojetos PIBID PIBID à 

 de UF De Presencial Distância 

  Matemática   

Norte 7 12 12 0 

Nordeste 12 24 21 3 

Centro-Oeste 5 19 14 5 

Sul 8 14 14 0 

Sudeste 18 26 24 2 

TOTAL 50 95 85 10  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Sendo assim, temos dez (10) subprojetos de Matemática à distância e oitenta 

e cinco (85) subprojetos de Matemática presenciais das Universidades federais 

brasileiras que poderiam ser analisados em nosso estudo de pesquisa. 
 

Entendemos ser importante uma futura pesquisa que aborde a modalidade à 

distância do subprojeto PIBID de Matemática, mas queremos deixar claro que não é 



 

 

67 

 

de nosso interesse tal pesquisa neste momento, já que abordaremos apenas a 

modalidade presencial neste estudo. 
 

Portanto como o propósito da presente investigação, conforme foi mencionado 

anteriormente, centra no subprojeto PIBID de Matemática que tenha explicitado o 

desenvolvimento de ações envolvendo as TDIC. Com base nestes critérios foram 

identificadas a existências de 50 IES - UF com subprojetos de Matemática. 

A maioria destes cursos de Matemática se desenvolve nas instituições federais 

do Sul e Sudeste do país. Podemos identificar também que a Região Sul e Centro 

Oeste com 3 Estados cada, possuem 10 e 5 Universidades atendidas pelo Programa 

PIBID de Matemática. Uma grande diferença se tratando de um mesmo número de 

Estados. Mas nada se compara se traçarmos um ponto do sul ao norte dividindo o 

país em lado direito e esquerdo. Teríamos muitas instituições atendidas ao lado direito 

e pouquíssimas do lado esquerdo. Segue a figura abaixo que ilustra o posicionamento 

destes 50 subprojetos PIBID de Matemática espalhados pelo país: 
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Figura 8 – Mapa do Brasil com as 50 UF com Subprojetos PIBID de Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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O detalhamento quanto a forma de contato para participação destas cinquenta 

(50) Universidades e a posterior seleção das 13 instituições que aceitaram participar 

de nossa pesquisa, serão informados no capítulo 3.Mas devemos ressaltar que 

possuir um edital como o do PIBID que contemple todo o país é importante, no sentido 

de possibilitar todas as regiões serem atendidas, porém, atender as especificidades 

de cada região brasileira que possui distintas culturas, é essencial para conseguir na 

prática mudanças necessárias para a melhoria gradativa da Educação Pública 

brasileira. As realidades são distintas e em certos casos nem parecem se tratar do 

mesmo território nacional. Será muito valioso para a Educação Matemática valorizar 

a Etnomatemática que cada região de nosso país possui e suas distintas maneiras de 

abordar um mesmo conteúdo matemático valorizando os saberes locais de cada 

município e sua comunidade local.
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3.  PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 
 
 

Devo deixar claro que, embora seja meu interesse central considerar 
nesse texto saberes que me parecem indispensáveis à prática 
docente de educadoras ou educadores críticos, progressistas, alguns 
deles são igualmente necessários a educadores conservadores. São 
saberes demandados pela prática educativa em si mesma, qualquer 
que seja a opção política do educador ou educadora (FREIRE, 1996, 
p. 21). 

 
 

Este Capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

descrevendo primeiramente os critérios de seleção das Universidades participantes, 

bem como o processo de construção de dados, os quais se constituem pelos 

documentos oficiais e as entrevistas feitas com os sujeitos das respectivas 

Universidades. 

 
 

3.1 Abordagem Metodológica 
 

 

Dependendo da escolha dos sujeitos, do objeto de pesquisa e do caráter 

teórico, os projetos de pesquisa admitem diversas maneiras de desenvolvimento. Rey 

(2005, p. 83) orienta o trabalho de pesquisa neste sentido quando diz que: 

 

O projeto de pesquisa qualitativa está orientado a avaliar a 
representação do pesquisador sobre o que estudará e a forma com 
que ele pretende acessar as pessoas que serão analisadas. O projeto 
também deve explicar o início da rota crítica metodológica a ser 
empregada pelo pesquisador. Mais que uma sequência rígida de 
etapas, na qual uma é condição da outra, o projeto representa um 
instrumento prático de orientação, pois facilita o começo da pesquisa, 
a qual, uma vez iniciada, se separa de todo o controle externo, 
convertendo-se em um processo guiado pelo pesquisador, cujos 
momentos mais significativos se definem no próprio curso da 
pesquisa. 

 

 

Ainda se tratando dos sujeitos da pesquisa e o entrevistador, REY (2005, p. 

83) nos diz que: 
 

A Pesquisa qualitativa recupera, em todas as suas consequências, os 
sujeitos do processo de pesquisa, tanto o pesquisador como os 
participantes, o que envolve a adesão à pesquisa como decisão 

pessoal.Tratando-se de pesquisa qualitativa, a mesma 
envolvendo seres humanos é fundamental que se trabalhe este 
contexto cultural e neste sentido, concordamos com 
D’AMBRÓSIO (1996,p. 103): 
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A pesquisa qualitativa organiza-se em algumas etapas:  
1. Formulação das questões a serem investigadas com base no 

referencial teórico do pesquisador;  
2. Seleção de locais, sujeitos e objetos que constituirão o foco da 

investigação;  
3. Identificação das relações entre esses elementos;  
4. Definição de estratégias de coleção e análise de dados;  
5. Coleção de dados sobre os elementos selecionados no item 2 e 

sobre as relações identificadas no item 3;  
6. Análise desses dados e refinamento das questões formuladas no 

item 1 e da seleção proposta no item 2;  
7. Redefinição de estratégias definidas no item 4;  
8. Coleta e análise dos dados. 

 

Tendo como orientação as considerações acima, essa pesquisa de natureza 

qualitativa, realizou a construção de dados em três etapas: 

 

(1) Seleção da Universidades Federais, que teve como critério desenvolverem 

o subprojeto de matemática e explicitarem como uma de suas ações a 

utilização das TDIC. O resultado desta etapa permitiu delimitar o escopo 

desta investigação. 

 
(2) Análise documental do projeto das Universidades selecionadas. 

 
(3) Entrevistas semiestruturadas realizadas com os C. A.(formadores) 

participantes das Universidades tratadas por análise de conteúdo 

convencional. 

 

Antes de convidarmos as 50 UF por e-mail para participarem da pesquisa e 

construírmos os dados, os procedimentos de pesquisa foram aprovados pelo comitê 

de ética para seres humanos. O consentimento informado foi obtido de todos os 15 

professores universitários participantes destas instituições.  As entrevistas individuais 

foram realizadas pelo Skype com agendamento prévio com os docentes. Foram 

realizadas perguntas abertas como “Qual importância do projeto PIBID para o 

processo de formação inicial de professores? E qual a sua perspectiva para o futuro 

do PIBID?” Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. 
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3.2 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 

Poucos estudos descrevem a atuação do professor universitário com relação à 

formação dos novos docentes de Matemática quanto ao uso de TDIC. Enquanto 

pesquisador queria saber sobre estas ações desenvolvidas pelos coordenadores de 

área dos subprojetos PIBID de Matemática das Universidades, e para isto, a questão 

orientadora da pesquisa foi  “Como vem sendo implementado o uso das TDIC 

pelos Coordenadores (formadores) de professores de Matemática no 

desenvolvimento do projeto PIBID em diferentes Universidades federais 

brasileiras?” 

Com base em nossa experiência docente, suspeitamos que a cultura digital 

ainda não deveria estar estabelecida em âmbito nacional, e além disso, 

acreditávamos que as diferenças de regiões poderiam mostrar contrastes nos 

resultados.Decidimos então trabalhar com amostragem sendo 13 UF representando 

as 50 que possuem subprojeto em andamento. Trataremos desta informação ainda 

neste capítulo. 

Começamos pela parte documental que é pública, mas fizemos questão de 

comparecer ao MEC em Brasília e solicitar tais documentos que inicialmente marcam 

as ideias de ações do subprojeto PIBID de Matemática de cada uma destas 

instituições.  

Já com relação às entrevistas, realizamos as transcrições das entrevistas e 

leitura tranquilamente das mesmas. Destacamos no texto possíveis palavras ou frases 

que demonstrassem abordar nossa questão de pesquisa.As palavras chaves 

colocamos em uma planilha do Excel para melhor compreensão.Neste sentido 

pensamos em abordar 3 eixos de análise das categorias acima.Eixos de Análise: 

Eixo 1: Conhecendo os Coordenadores de Área 

Eixo 2: Implementação das TDIC 

Eixo 3: Avaliação do Programa 

 

Oeixo 1 abordou as perguntas de 1 a 3, o eixo 2 abordou as perguntas de 4 a 

8 e o eixo 3 as questões de 9 a 12. 

 De posse das entrevistas transcritas, iniciamos o processo de análise das 

mesmas utilizando a Análise de Conteúdo. Foi no período de estudos no exterior em 

uma Instituição Pública com mais de 250 anos de criação chamada  Rutgers University 
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Newark, localizada no Estado de New Jersey na cidade de Newark nos Estados 

Unidos da América (EUA) que foi iniciada a análise das entrevistas. 

 O intercâmbio inicialmente foi planejado para 1 ano de atuação, seja para 

avançar nas análises, assim como para me apropriar da cultura norte americana e 

compreender  melhor o sistema educacional, já que diferenças entre os dois modelos 

existem, como por exemplo, o fato da Universidade Pública norte americana não ser 

igual à Universidade Pública brasileira. No Brasil a mesma é gratuita e nos EUA não. 

 Como não buscamos estudar as semelhanças ou diferenças na modalidade de 

ensino superior destes dois países, relatamos acima apenas um olhar  da maneira de 

atuação no que se refere à Educação de dois modelos distintos. 

 No entando, durante o intercâmbio, tive oportunidade de conhecer o Software 

NVIVO e de estudar algumas possibilidades de utilizá-lo na análise de dados 

coletados nas entrevistascom os participantes da pesquisa. 

Assim, após trabalharmos na identificação de palavras chaves e possíveis 

categorias dos dados analisados nas leituras das transcrições das entrevistas, 

começamos a trabalhar com alguns gráficos para melhor compreensão de análise 

usando oSoftwareNVIVO 11.  A seguir apresentamos duas figuras que retratam o uso 

deste software. 

Figura 9: Tela de Entrada dos Projetos NVIVO 

 

Fonte: Figura retirada da tela do nosso projeto 
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Figura 10: Refinando as Informações das Entrevistas com o NVIVO 

 

Fonte: Figura retirada da tela do nosso projeto 

 

Este Software pode trabalhar com métodos de pesquisa qualitativos e mistos, 

permitindo ao pesquisador organizar e analisar conteúdos de questionários, 

entrevistas, pesquisas, áudio, vídeos, mídias sociais, páginas web, e muito mais. 

Podemos assim, realizar codificações de textos, aúdios, vídeos, ..., conforme 

informações na página da QSR9International (empresa que lançou e comercializa o 

software). 

 Vários pesquisadores, nacionais e internacionais, têm utilizado o Software 

NVIVO e durante o intercâmbio,também estudei algumas possibilidades de realizar 

análises preliminaresdos dados coletados.A análise gráfica feita com o Software foi 

utilizada na análise dos dados. Fizemos o cadastro no site da empresa que 

comercializa o produto e conseguimos 14 dias gratuitamente para conhecer o mesmo. 

Após esta data, conseguimos junto à RutgersUniversity uma chave para permanecer 

por mais tempo usando o Software. 

No capítulo de análise dos dados, exemplificamos algumas de suas funções 

em nosso trabalho, porém, fica o sentimento que ele deveria ter sido melhor explorado 

                                                      
9  Sigla da empresa que comercializa o Software. Disponível em: 
https://en.wikipedia.org/wiki/QSR_International  

https://en.wikipedia.org/wiki/QSR_International
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e por isso deixamos esta informação para que futuras pesquisas possam adotar este 

software para trabalho de análise dos dados.  

 

 

3.2.1 Seleção das Universidades Federais 

 

Para mapear as IESdo país que apresentaram subprojetos de Matemática com 

ações que envolvem o uso de tecnologias digitais da informação e comunicação, e 

devido às dimensões continentais do nosso país, adotamos a metodologia de contato 

inicialmente por e-mail aos coordenadores institucionais, solicitando aos mesmos o 

contato dos coordenadores de área para saber se os mesmos se interessavam em 

participar de nossos estudos. 
 

O contato com os coordenadores institucionais, além de ser uma maneira de 

não quebrar a hierarquia no programa PIBID das Universidades Federais, ainda foi 

realizado porque as informações com o nome dos Coordenadores Institucionais e 

seus correios eletrônicos são públicas e se encontram no site da CAPES10. 
 

Tendo os dados de e-mail dos coordenadores institucionais, formalizamos 

nosso contato para saber do interesse dos mesmos em participar de nossa pesquisa. 

Inicialmente enviamos e-mail para as Universidades com polo nas capitais e só 

posteriormente enviamos e-mail para as demais Universidades com campi no interior 

do Estado. Isso se deve ao fato de que inicialmente teríamos um universo de mais de 

vinte instituições, caso todas retornassem com interesse em participar denossa 

pesquisa. Viajar o país inteiro, além de tempo e recursos financeiros para tais 

deslocamentos deveriam ser repensados. Poderíamos também ter que setorizar a 

pesquisa, mas apenas como última opção já que dar uma visão geral sempre foi 

objetivo de nossos estudos. 
  

Recebemos resposta de participação em nossa pesquisa de apenas 6 

Universidades Federais brasileiras das 22 possíveis localizadas nas capitais e 

pensamos em estendermos os convites para as outras 28 Universidades Federais do 

interior do país que possuem subprojetos PIBID de Matemática. Mas permanecia a 

preocupação com o deslocamento pelo país, para as entrevistas semiestruturadas 

                                                      
10Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados .  

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
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com os coordenadores de área. Foi quando conversando com uma pessoa11 , a 

mesma me sugeriu utilizar o Skype para realizar as entrevistas. 
 

Eu, professor universitário, querendo pesquisar no país o uso de TDIC nas 

ações desenvolvidas no subprojeto PIBID não havia pensado na possibilidade de usar 

as tecnologias em meu auxílio neste estudo. Algo que entendemos muito bem é a 

troca de saberes no diálogo com o outro, como sempre nos ensinou os textos de Paulo 

Freire. Estava aqui possibilidade de expandir minha pesquisa para todas estas 

Universidades Federais, sem me preocupar inicialmente com a questão financeira 

para deslocamentos, pois desta maneira, poderia viajar por todo meu país através de 

alguns cliques em questões de sgundos. Algo que tempos atrás seria impossível de 

se utilizar! 
 

Sem dúvida, esta sugestão foi de grande valia aos nossos estudos de pesquisa 

e acredito ser também para futuras investigações. Por acreditar que mais 

Universidades espalhadas pelo território nacional poderiam aderir à nossa pesquisa, 

e agora sem custos para deslocamentos, estendemos os convites para as demais UF. 

Podemos citar a UTFPR que concordou em participar de nossa pesquisa com 

dois campi denominados Toledo e Cornélio Procópio, cidades fora da capital Curitiba, 

do Estado do Paraná. O mesmo se aplica para a UFMS, que no campus de Paranaíba, 

localizado no interior do Estado, atendeu nossa chamada para participação na 

pesquisa. 
 

Olhando as informações dos PIBID das Universidades Federais nos sites das 

próprias Universidades, contatamos que algumas possuíam informações detalhadas 

do programa e outras não. Numa destas instituições descobrimos alguns e-mails que 

não estavam atualizados quanto à planilha disponibilizadas pela Capes. Um destes 

exemplos se deu com a UFRN, que enviamos novo e-mail e fomos atendidos 

pelaresponsável institucional que encaminhou o e-mail da coordenadora de área, a 

qual aderiu à pesquisa. 
 

No que tange à UFAL, UFOP, UFOPA e UFU não aparecem os nomes dos 

coordenadores institucionais na planilha de dados do PIBID, disponível no site da 

CAPES. Enviamos então e-mail para as pró-reitorias de graduação, Institutos e 

Faculdade de ciências Exatas, pedindo informações sobre o e-mail do PIBID de 

                                                      
11Esta pessoa trabalha em uma empresa aérea nacional e me deu esta dica justamente no momento 
em que fazia cotações de passagens para realizar os deslocamentos da Pesquisa. 
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Matemática destas instituições, já que tais informações não se encontravam 

disponíveis no site.  
 

Talvez este seja um dos motivos de termos 27 Universidades Federais que não 

responderam nossa chamada para participarem da pesquisa. Acreditamos que isso 

não se aplica a todas elas, mas é importante ressaltar que não recebemos resposta, 

seja pelas tentativas em redes sociais ou até mesmo pelos correios eletrônicos dos 

coordenadores institucionais das IES. Nosso Universo então foi reduzido para 23 

Universidades Federais de ensino. A tarefa agora seria de entrar em contato com os 

Coordenadores de Área, explicar nossa pesquisa e consultar os docentes sobre o 

interesse em participação na mesma. Para isso, demos o prazo de um mês, entre 

contatos por e-mails, desde o primeiro envio ou aos demais, quando fosse necessário. 
 

Enviamos então aos C.A. e-mail explicando que em nossa pesquisa estávamos 

interessados em ações desenvolvidas ou para serem desenvolvidas nos subprojetos 

PIBID com ênfase no uso de Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática. 

Perguntamos então quem se sentia confortável a participar de uma entrevista 

semiestruturada realizada pelo Software SKYPE 12 . O maior interesse em usar 

SKYPEnesta entrevista se deve ao fato de pesquisarmos sobre a possibilidade de 

estarmos criando uma Cultura Digital e, para nós, o contato através de uma dessas 

possibilidades digitais com relação ao uso no Ensino, seria especialmente bem vista 

em nossa pesquisa por acreditarmos que o professor que faz uso diário de Tecnologia 

Digital, está propenso também a usá-lo em seu cotidiano escolar.Teríamos então três 

possibilidades de respostas: 

 

1. Envio de resposta dizendo concordar em participar da pesquisa; 
 

2. Envio de resposta dizendo em não concordar em participar da pesquisa; 
 

3. Não responder ao e-mail. 
 

Com relação às respostas que obtivemos de não possibilidade em participação 

na pesquisa, tivemos 10 destas instituições. 
 

Tivemos Universidades que responderam não possuírem ações com o uso de 

tecnologias digitais em seus subprojetos PIBID de Matemática neste edital vigente. 

Muitas das justificativas pautaram-se pela falta de financiamento para compra de 

material de consumo de Informática para aprimorar os Laboratórios de Informática na 

                                                      
12 Um software de serventia mundial para as pessoas se comunicarem gratuitamente por vídeo chamadas. 
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Escola; Maioria dos bolsistas de graduação estarem em início do curso de 

Licenciatura em Matemática; Professoras supervisoras não possuírem uma prática 

sistemática de trabalho com TDIC nas aulas de Matemática, além de diversos 

problemas de ordem de estrutura e funcionamento dos Laboratórios de Informática 

das Escolas Públicas em que eram desenvolvidas as ações do subprojeto. 
 

Como nosso intuito épesquisar as Universidades Federais brasileiras que 

possuem ações que contemplam o uso de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação no edital vigente, atuamos nas instituições abaixo que foram favoráveis 

à participação em nossa pesquisa: 
 
UFES; UFTM; UFJF; UFRRJ; UNIFESP; UFMS; UFT; UNIPAMPA; UTFPR; UFCG; 

UFBA; UFPE; UFRN. 

 

 

3.2.2   Subprojetos PIBID de Matemática 
 
 

Para iniciar o processo de construção dos dados da pesquisa documental 

referente aossubprojetos PIBID de Matemática das Universidades Federais 

participantes, o primeiro contato foi feito na CAPES em Brasília, por meio de um ofício, 

solicitando o acesso aos respectivos subprojetos. 

De posse destes documentos iniciamos a análise das ações que seriam 

implementadas no decorrer no trabalho do PIBID na Escola, já que o programa teria 

atuação de 4 anos. Encontramos Universidades que tinham títulos especificando 

ações voltadas para a utilização de TDIC e outras não. Isso fez com que a procura 

fosse bem detalhada.Os subprojetos analisados nos deram uma dimensão do 

tamanho do programa atendido pela Universidade e sua região: 
 

Na região Centro-Oeste, tivemos a UFMS participando de nossa pesquisa e foi 

a única Universidade Federal representando o Estado que possui 5 Universidades 

Federais. Esta instituição possui o maior número de subprojetos PIBID de Matemática 

entre todas as federais neste edital, sendo 11 subprojetos em cidades distintas. 

Apenas 1 dos coordenadores de área da modalidade presencial retornou nosso e-mail 

concordando em participar da pesquisa e o mesmo pertence ao campus de 

Paranaíba. 
 

Já na região Norte, tivemos a UFT participando de nossa pesquisa e como na 

região Centro-Oeste, foi uma única instituição representando a região. Tivemos 2 
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subprojetos de Matemática, sendo 1 no campus de Arraias e outro no campus de 

Araguaína. Apesar de 2 subprojetos de Matemática distintos, apenas o campus de 

Araguaína respondeu favoravelmente à participação em nossa pesquisa. 
 

Na região Sul, analisamos a UTFPR e a UNIPAMPA, já que as mesmas 

aceitaram representar o Estado em nossa pesquisa. A primeira instituição possui 4 

subprojetos de Matemática enquanto a segunda possui 3. Apesar deste quantitativo, 

apenas 2 coordenadores de área responderam ao e-mail desejando participar 

dapesquisa pela UTFPR e apenas 1 na UNIPAMPA. As cidades de Toledo e Cornélio 

Procópio são representantes da UTFPR, enquanto que Bagé será da UNIPAMPA. 
 

Nas regiões Sudeste e Nordeste, que possuem o maior quantitativo de 

Universidades Federais em nosso país, sendo 19 e 18 respectivamente, tiveram cinco 

(5) Universidades Federais representando a região Sudeste e 4 a região Nordeste. 

Analisaremos então a UFRRJ, UFES, UFTM, UNIFESP e UFJF da região Sudeste e 

UFRN, UFCG, UFPE e UFBA representando a região Nordeste. A UFRRJ e UFJF 

possuem 2 subprojetos de Matemática cadaenquanto que a UFES possui 3 e a UFTM 

e UNIFESP possuindo 1, totalizando-se 9 subprojetos. As 4 Universidades analisadas 

da região Nordeste somam-se 8 subprojetos de Matemática sendo que a UFRN e 

UFPE possuem 2 subprojetos cada, UFCG possui 3 e UFBA possui 1. Na região 

Nordeste serão 4 coordenadores de área participando de nossa pesquisa nas cidades 

de Campina Grande, Salvador, Recife e Natal, sendo um de cada Universidade, 

enquanto que na região Sudeste teremos 6 coordenadores de área, sendo um de 

cada instituição localizadas nas cidades de Juiz de Fora, Goiabeiras, Diadema e 

Uberaba e como na UFRRJ possuimos dois campus distintos com subprojetosde 

Matemática, trabalhamos comas cidades de Seropédica e Nova Iguaçu. 
 

Tivemos então 12 Estados sendo representados, já que Minas Gerais terá 2 

representantes. Isso se deve também ao fato de ser este o Estado da federação que 

possui o maior número de Universidades Federais, totalizando 11 no geral e também 

por duas instituições terem atendido nossa chamada por e-mail. Como pretendemos 

investigar todas as Universidades Federais que nos retornaram, não achamos correto 

excluir nenhuma das Instituições que foram solidárias à nossa chamada, mesmo que 

neste caso, tenhamos um Estado da federação com número distinto aos demais 

sendo investigados em nossa pesquisa. Este é o mapa atual das 13 Universidades 

Federais, tendo duas delas, dois campus atendidos, que se dispuseram a participar 
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da pesquisa e declararam possuírem ações com tecnologias digitais da comunicação 

e informação em nosso país. 
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Figura 11 – Mapa dos 15 campus das 13 UF com ações em TDIC no subprojeto 
PIBID de Matemática 

 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Segue o quadro, abaixo, com o número de subprojetos, campus e 

coordenadores, sujeitos de nossa pesquisa: 
 
Quadro 7 – Universidades Federais Participantes 
 

UNIVERSIDADES  UF N° CAMPUS N° Coord. 
FEDERAIS (SIGLA) SUBPROJETOS ANALISADO Pesquisados 

     

Universidade 

UFRRJ 2 

Seropédica e 2 

Federal Rural do Novas   

Rio de Janeiro Iguaçu  

Universidade 

UFES 3 Goiabeiras 1 

Federal do 

Espírito Santo 

Universidade  

2 Juiz de Fora 1 

Federal de Juiz  

de Fora UFJF 

Universidade  

1 Diadema 1 

Federal de São  

Paulo UNIFESP 

Universidade  

1 Uberaba 1 

Federal do  

Triângulo Mineiro UFTM 

Universidade  

2 Natal 1 

Federal do Rio  

Grande do Norte UFRN 

Universidade  

2 Salvador 1 Federal da Bahia UFBA 

Universidade  

3 

Campina 

Grande 1 

Federal de  

Campina Grande UFCG 

Universidade  

2 Recife 1 

Federal de  

Pernambuco UFPE 

Universidade  

3 Bagé 1 

Federal do  

Pampa UNIPAMPA 

Universidade  

4 

Toledo e 

Cornélio 

Procópio 2 

Tecnológica  

Federal do  

Paraná UTFPR 

Universidade  

2 Araguaína 1 

Federal do  

Tocantins UFT 

Universidade  

11 Paranaíba 1 

Federal do Mato  

Grosso do Sul UFMS 

TOTAL 13 38 15 15 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Infelizmente conseguimos poucas Universidades para representar a região 

Norte e Centro Oeste do país. Estas regiões também são as que menos possuem 

Universidades Federais. Lembrando como já dissemos anteriormente, existem 63 

Universidades Federais, 50 com subprojetos PIBID de Matemática e delimitamos 

nosso estudo com 13 Universidades envolvendo a participação de 15 coordenadores 

de área. 

 

3.2.3 Análise Documental 

 

Para consolidar os dados documentais do PIBID, buscamos nos documentos 

oficiais as informações relativas aos subprojetos enviados para a CAPES na seleção 

em 2013, relatando as ações que seriam desenvolvidas nos anos de 2014 a 2018, as 

quais, foram extraídas literalmente dos subprojetos disponíveis enviados pelos 

coordenadores de área. 

Analisando os 15 subprojetos de Matemática das Universidades pesquisadas, 

constatamos diferenciação com relação ao quantitativo de ações. Verificamos que 

constam desde 10 ações no subprojeto da UFRRJ campus de Seropédica até 32 da 

UNIPAMPA. Como nosso interesse principal centra nas ações que envolvama  

utilização das TDIC, elaboramos um quadro das ações extraídas dos subprojetos 

PIBID de Matemática que foram previamente planejadas. 

Quadro 8: Ações sobre TDIC nos Subprojetos Analisados 

 

IES Título Descrição da Ação 
UFTM Produção de vídeos Produção de vídeos tem o objetivo de proporcionar aos 

professores, alunos a educação básica e bolsistas 
espaços de aprendizagem sobre as técnicas 
cinematográficas, contato e o uso de Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC) aplicadas ao 
ensino. Além disso, com a produção dos vídeos serão 
trabalhadas questão relacionadas a leitura e a escrita 
através da fase de pré-produção que contempla a 
elaboração da sinopse, argumento, roteiro e 
storyboard. 

UFTM Produção de um blog 
 
 

Produção de um blog com o objetivo de 
divulgar/disponibilizar o material produzido no âmbito 
de subprojeto. 

UFTM Visitas conjuntas a 
espaços formais e 
não- 
formais de ensino 

Museus, teatro, exposições públicas, zoológicos, 
jardins botânicos, centros de ciências e tecnologias, 
parque tecnológicos, escolas com metodologias 
diferenciadas, etc.), no sentido de permitir que bolsistas 
do PIBID e supervisores possam interagir com estes 
espaços e utilizá-los em suas práticas docentes, com 
vistas ao trabalho interdisciplinar. 
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UFRN Utilizar tecnologias da 

informação e da 
comunicação em 
contextos de 
aprendizagem 

Realizar eventos para divulgar, tanto nas escolas 
participantescomo na Universidade, as diferentes 
ações desenvolvidas demodo a valorizar a participação 
e o empenho de todos ossujeitos envolvidos neste 
subprojeto de Matemática a exemplodo Torneio de 
Matemática, das Mostras de Conhecimento das 
escolas, da Semana de Matemática da UFRN e da 
CIENTEC– Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura. 

UFES Elaboração de 
materiais didáticos e 
de 
sequências didáticas 

Para aulas de matemática com o uso do laboratório de 
matemática, softwares matemáticos e diferentes 
tendências da educação matemática. 

UFES Inserção dos 
Licenciandos no 
cotidiano de escolas 
da 
rede pública de 
educação 

Proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências 
metodológicas,tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem; 

UFJF Produção de material 
didático multimídia 

Elaborar vídeos pedagógicos que ilustrem e registrem 
as atividades e os aplicativos desenvolvidos, que 
auxiliarão os bolsistas na construção de competências 
e habilidades matemáticas e na língua portuguesa. 

UFJF Oferecimento de 
minicursos ou oficinas 
de formação para 
bolsistas 

Oferecer oficinas e minicursos aos licenciandos e 
supervisores sobre assuntos diversos como, por 
exemplo, a LIBRAS, Planilha eletrônica, Geogebra, a 
acessibilidade no ensino, etc. O coordenador será 
responsável por viabilizar tais atividades. 

UFJF Identificar os recursos Identificar os recursos didáticos, lúdicos, midiáticos 
utilizados epesquisar sobre quais a escola possui, mas 
não explora,incluindo a biblioteca. 

UFBA Pibid e Projeto 
Ferramentas 
Computacionais para 
o 
Ensino da 
Matemática 

O objetivo é levar o uso de computadores como 
ferramenta para auxílio na aprendizagem em diversos 
tópicos de Matemática para o Ensino Médio. Como 
exemplo, podemos citar o ensino de Álgebra, 
Geometria Espacial e Geometria Plana usando o 
software GeoGebra. Esta integração se dará na forma 
de oficinas na UFBA e nas Escolas, assim como na 
produção de material didático que ficará como 
referência para uso futuro de estudantes e professores. 

UFBA Articulação com 
componentes 
curriculares de 
dimensão prática 

Essas ações auxiliarão os bolsistas em conteúdos 
contidos, particularmente, nos componentes 
curriculares Matemática para a Educação Básica I, II e 
III, Laboratório de Ensino de Matemática I e II e 
Seminários Temáticos, através da construção e 
utilização de modelos concretos para o Ensino 
Fundamental e Médio em Matemática, correção da 
linguagem matemática na elaboração de material 
didático euso de softwares matemáticos utilizados 
essencialmente comomecanismos facilitadores de 
aprendizagem. 

UNIFESP Ações das Oficinas 
Matemáticas 
Itinerantes 

Ações das Oficinas Matemáticas Itinerantes: produção 
de um catálogo explicativo e de divulgação das ações 
didático-pedagógica já desenvolvidas.  Visitas a outras 
escolas de Diadema, não parceira deste subprojeto, 
para conhecer aspossibilidades de implantação desta 
etapa de socialização. Realização das Oficinas 
Matemáticas Itinerantes nas escolas que aderirem esta 
ação. 

UFT Tecnologia da 
informação e 

Planejar e executar oficinas de alfabetização 
tecnológica, letramento e inclusão digital na escola 
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Comunicação em 
Educação 
Matemática 

campoatravés da utilização de softwares 
especializados no processo de investigação 
matemática, promovendo reflexão sobremetodologias 
alternativas para a aprendizagem 
matemática,contribuindo para a formação do aluno da 
escola campo, bemcomo do aluno bolsista e do 
professor supervisor, através dodomínio técnico e 
pedagógico de ferramentas tecnológicas. 

UFRRJ Formação dos 
professores de 
matemática das 
escolas parceiras na 
utilização do software 
GeoGebra 

Curso de formação a ser ministrado pelos bolsistas de 
iniciação àdocência aos professores das escolas 
parceiras, por adesão,com foco na utilização do 
software GeoGebra. 

UFRRJ Projeto MatDigital Essa iniciativa estabelece uma estrutura de pesquisa e 
colaboração em desenvolvimento de materiais 
didáticos e de ações de formação de professores de 
Matemática, envolvendo docentes que atuam no 
Ensino Básico e no Ensino Superior. O MatDigital prevê 
avaliação e teste do material em situações reais de sala 
de aula. Os discentes selecionados poderão participar 
do processo de avaliação do material didático 
produzido. 

UFRRJ Formação dos 
bolsistas 
de iniciação à 
docência 
na integração de 
recursos tecnológicos 
nas aulas de 
Matemática 

Curso de formação a ser ministrado pelos 
coordenadores do subprojetoaos bolsistas de iniciação 
à docência com foco na integração de recursos 
tecnológicos com situações de ensino e aprendizagem 
de Matemática. As atividades propostas nesta 
formação serão planejadas de maneira a serem usadas 
em sala de aula, com o uso simultâneo do notebook do 
professor e do projetor multimídia, ou ainda em um 
laboratório de informática, ou mesmo em contextos 
UCA (Um Computadorpor Aluno ou Um Tablet por 
Aluno). 

UFRRJ Formação dos 
bolsistas 
de iniciação à 
docência 
na utilização do 
software GeoGebra 

Curso de formação a ser ministradopelos 
coordenadores do subprojeto aos bolsistas de iniciação 
à docência com foco na utilização do software 
GeoGebra como ambientes de exploração e 
manipulação de objetos matemáticos, numa 
perspectiva empírica para validação de conjecturas na 
área de Geometria, Funções e Cálculo. 

UFRRJ Formação 
dosprofessores de 
matemática das 
escolas parceiras na 
integração de 
recursostecnológicos 
nas aulasde 
Matemática 

Curso de formação a ser ministrado pelos bolsistas de 
iniciação à docência aos professores das escolas 
parceiras, por adesão, com foco na integração de 
recursos tecnológicos com situações de ensino e 
aprendizagem de Matemática, sob orientação da 
coordenação do subprojeto. 

UTFPR Oficinas e atividades 
de reforço 

Desenvolvimento, aplicação eavaliação de oficinas, 
sequências didáticas e demais atividades de reforço 
que atendam os alunos das escolas parceiras em 
horários extraclasse, com uso de materiais 
manipuláveis e softwares livres, visando contribuir para 
a aprendizagem, tanto de alunos com dificuldades 
quanto daqueles que apresentam um bom 
desempenho. Ação em parceria com o Laboratório de 
Ensino de Matemática da instituição. 

UTFPR Uso das TIC’s no 
ensino de Matemática 

Estudo dos softwares livres, suas potencialidades e 
limites para o ensino de Matemática nos níveis 
Fundamental e Médio. Produção de vídeo aulas 
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abordando diversos conteúdos matemáticos que 
possam ser utilizados em sala de aula ou nos 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

UTFPR Desenvolvimento de 
site do PIBID 

Desenvolvimento e manutenção de um site, dentro do 
domínio da UTFPR, específico para o PIBID 
Matemática de Cornélio Procópio, com as informações 
relacionadas à divulgação de ações, materiais, oficinas, 
entre outros, desenvolvidos no âmbito do subprojeto. 

UTFPR Estudo dos softwares 
Livres 

Estudo dos softwares livres no que diz respeito ao seu 
funcionamento, limitações e contribuições, como por 
exemplo (Geogebra, Winmat, Winplot, SLOGO, 
Graphmática,Graphequation, Poly, Calc, entre outros); 

UTFPR Elaboração e 
execução, sob a 
forma 
de oficinas, de 
Sequências didáticas 

Usando os materiais manipuláveis e os softwares livres 
estudados – sobre alguns conteúdos matemáticos 
pertinentes às turmas acompanhadas nas escolas 
parceiras; 

UTFPR Produção de Vídeos 
e/ou Vídeo-aulas 

Contemplem os mais diversos conteúdos matemáticos, 
de modo que possam ser utilizados em sala de aula ou 
nos Ambientes Virtuais deAprendizagem; 

UTFPR Desenvolvimento e 
manutenção do site 
doPIBID Matemática- 
Toledo 

<http://pibidmathtoo.wix.com/pibidmatematicautfpr>. O 
site é constituído da história do grupo, de atividades 
desenvolvidas pelo grupo, de trabalhos apresentados 
emeventos da área e de materiais que professores 
possam utilizar em suas salas de aula; 

UTFPR Produção de um 
jornalonline e 
impresso 

Produção de um jornal online e impresso (distribuído 
nas escolas parceiras e na própria IES), produzido 
bimestralmente, que permita aos alunos bolsistas 
ampliar e aperfeiçoar o uso da língua portuguesa e a 
capacidade comunicativa, oral e escrita. Na edição 
atual do PIBID, criamos o jornal denominado “PIBID 
News” e, no momento de submissão desse subprojeto 
estamos produzindo o segundo número dele. O jornal 
online é colocado no site do nosso PIBID; 

UTFPR Elaboração de um 
portfólio digital 

Elaboração de um portfólio digital ao final de cada 
semestre, de modo a sistematizar as ações 
desenvolvidas durante o mesmo período; 

UNIPAM
PA 

Utilização de 
Softwares 
Livres no Ensino de 
Matemática 

Incentivar e potencializar a formação dos bolsistas no 
âmbito do ensino e extensão. Desenvolver nasescolas 
parceiras atividades que utilizem as tecnologias de 
informação, através do uso de softwares livres que 
auxiliem oprocesso de ensino. Essa atividade ocorreria 
inicialmente com os docentes da escola que 
participarão de oficinas e atividades de formação 
continuada. Após, irão aplicaratividades que propiciem 
aos discentes a utilização das tecnologias na 
construção do conhecimento. 

UNIPAM
PA 

Vídeo Relato Esta ação visa trabalhar a partir da criatividade, do 
contato com as tecnologias (câmeras 
digitais,programas de edição de vídeo,...) a fim de 
potencializar a intersecção entre a educação 
matemática e as mídias digitais em parceria com o 
LIFE. 

UNIPAM
PA 

Produção e Vídeo 
Aulas 

Capacitar os bolsistas para aprodução de vídeo aulas. 
Aproveitando a afinidade com queos alunos interagem 
com as tecnologias, propõe-se a utilização de recursos 
digitais como ferramenta de ensino. Os acadêmicos 
serão responsáveis pela elaboração e produção de 
vídeo aulas. Esses conteúdos digitais serão 
disponibilizados à comunidade escolar para colaborar 
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no processo pedagógico, tanto para o uso em sala de 
aula, como para estudos em momentos fora do 
cotidiano escolar” 

UNIPAM
PA 

Ambiente Virtual 
Moodle 

O ambiente virtual Moodle servirá como um espaço 
para organizar a produção dos bolsistas de ID, bem 
como proporcionará aos mesmos achance de 
experimentar uma forma de escrita coletiva e 
compartilhada, através da utilização de fóruns, de 
estudos temáticos, de modo a contribuir com o 
aperfeiçoamento dalíngua escrita. Além dessas 
contribuições para a formaçãodocente dos bolsistas, 
cita-se também a possibilidade contatocom as 
ferramentas utilizadas na modalidade de educação à 
distância. 

UNIPAM
PA 

Portal Institucional Publicação da produção no Portal Institucional de modo 
a organizar o histórico da produção, e dar visibilidade 
aos demais subprojetos. Entende-se que essa ação 
constituirá num registro, numa memória coletiva, 
importante para conectar com a produção de relatórios 
assim como, para que os bolsistas ingressantes 
tenham acesso ao processo de construção do grupo. 

UFCG Docência 
Compartilhada 

Desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de 
metodologias inovadoras, como o uso da tecnologia e 
de materiais alternativos, no exercício da docência para 
desenvolvimento da formação docente dos alunos 
bolsistas. 

UFCG Utilização das TIC’S Utilização das TIC’S no processo deensino-
aprendizagem por meio de programas e softwares 
como o Geogebra e LATEX para elaboração e 
execução das aulas, capacitando os futuros 
professores para um trabalho motivador e eficiente. 

UFCG Utilização das TIC’S Criação de uma página no Facebook para 
compartilhamento e acesso a informações que 
enriqueçam os conteúdos nas aulas. 

UFCG Uso e produção de 
Mídias 

Produção de vídeos para serem apresentados nas 
aulas e nas palestras sobre os conteúdos matemáticos 
em forma de vídeo-aula e como pesquisa de situações 
do cotidiano sobre os eixos temáticos trabalhados feitos 
pelos alunos bolsistas, estabelecendo uma relação 
entre a matemática e o cotidiano e entre escola e 
comunidade. 

UFCG Discussões voltadas 
para estudos de 
temas 
diferenciados 

O uso de novas tecnologias nas aulas de Matemática, 
Os jogos nas aulas de Matemática, O trabalho com 
situações problemas, Interdisciplinaridade, Meio 
ambiente e o ensino de Matemática, Educação 
Financeira, de modo que auxiliem na elaboração e 
execução dos projetos sobre os eixos cidadania, 
diversidade, sustentabilidade e estudos da língua 
portuguesa; 

UFCG Oficinas sobre temas Modelagem Matemática, uso dasTIC’s como 
instrumento de ensino e produção de jogos e materiais 
alternativos como ferramentas para o ensino de 
Matemática. 

UFCG Dinamização das 
bibliotecas e 
laboratórios de 
informática 

Dinamização das bibliotecas e laboratórios de 
informática das escolas parceiras do subprojeto; 

UFMS Interação com 
softwares de 
Matemática 

Não tem explicação 
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UFMS Utilização do 

Laboratório de 
Informática 

Utilização do Laboratório de Informática por meio do 
oferecimento de oficinas pedagógicas aos professores 
erealização de atividades diferenciadas com os alunos 
daescola. 

UFMS Produção de filmes 
de 
curta duração 

Atividades experimentais utilizando câmeras digitais 
para seremdivulgados via WEB ou utilizados pelos 
docentes em suas aulas; 

UFMS Elaboração de 
Sequências didáticas 
para serem 
desenvolvidos nos 
laboratórios de 
informática 

Das escolas envolvidas que utilizem recursos já 
disponíveis (produzidos na UFMS ou em outras 
instituições disponíveis na Internet, como o Portal do 
Professor, por exemplo); 

UFMS Divulgação pelo 
portal 

(http://www.pibid.ufms.br)que abrigará e servirá como 
meio de divulgação das atividades desenvolvidas pelo 
grupo. 

UFMS Elaboração 
deHipertextos e 
Objetos 
Virtuais 
deAprendizagem 

Conteúdos das disciplinas cobertas pelo programa para 
os Ensino Médio e Fundamental 
utilizando a Internet. 

UFPE Participação ativa em 
Reuniões 

Com o(a) supervisor(a), sejampresenciais na escola 
parceira ou virtuais (Ex.: através doMoodle); 

UFPE Aprofundamento em 
Comunicação 

Comunicação e no bom uso da língua portuguesa, de 
levantamentos bibliográficos, da plataformaMoodle e 
do raciocínio lógico, e na aplicação das informações e 
da visão adquiridas às atividades que realizarão; 

UFPE Treinamentos por 
meiode MOOCs 

MOOCs (cursos abertos “on-line”massivos), que são 
virtuais e assíncronos; 

UFPE Jogos matemáticos Utilizando o LEMAT – Laboratório de Ensino de 
Matemática (Blogspot; Facebook), projeto de extensão 
daUFPE no Dept. de Matemática); 

UFPE Aplicativos 
computacionais 
matemáticos de texto 

Apresentação, marcação, “web design”, CAS (sistemas 
decomputação algébrica), geometria dinâmica e 
topologia; 

UFPE AVAs (ambientes 
virtuais de 
aprendizagem) para 
EAD 

Ensino híbrido utilizando o módulo do subprojeto no 
AVA Moodle da UFPE); 

UFPE TICs (tecnologias de 
informação e 
comunicação) na 
educação matemática 

Não tem explicação da ação. 

UFPE Impressão 3D Não tem explicação da ação. 
UFPE Portais web 

Especializados 
Não tem explicação da ação. 

UFPE Confecção e 
apresentação de 
material didático 
auxiliar 

Modelos físicos com material reciclável e com 
impressora 3D, preparação e edição de vídeo-aulas, 
uso de lousa digital e outras atividades no LIFE 
(Laboratório Interdisciplinar de Formação de 
Educadores), que é um laboratório da CAPES na UFPE 
localizado no Dept. de Matemática e coordenado pelo 
prof. André Meireles; 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Podemos notar que pelo menos na parte de elaboração do subprojeto, várias 

ações destas instituições foram pensadas de forma à interagirem com a melhor 

formação dos futuros professores de Matemática (Formação Inicial) e dos professores 

http://www.pibid.ufms.br/
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atuantes das Escolas Públicas de Educação Básica (Formação continuada) já que a 

continuidade da execução do subprojeto PIBID no decorrer de 4 anos numa mesma 

Escola, comtemplaria tais requisitos de uma contribuição na formação de todos 

envolvidos, sem esquecer principalmente dos alunos de educação básica atendidos 

por este subprojeto do PIBID. 

 Para sintetizar e tentar verificar homogeneidade no título das ações das 

diferentes Instituições de ensino, criamos um gráfico de nuvensusando o programa 

NVIVO, relacionando o título das ações do PIBID enunciadas no quadro acima para 

ilustrar este cenário. O gráfico de nuvens é um tipo de gráfico que facilita a 

visualização das informações. O resultado é o seguinte: 

 
Gráfico 1: Título das Ações Envolvendo TDIC 

 
 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

A especial característica neste tipo de gráfico se dá no tamanho das palavras, 

onde podemos perceber que as mais destacadas são citadas mais vezes e por isso 

estão maiores em relação as palavras menores que por sua vez, foram menos 

citadas.Matemática, Elaboração, Informática, Utilização de TIC’s, Formação dos 

bolsistas, Produção de Vídeos, Educação Matemática, Aprendizagem, Escolas 

parceiras, Iniciação à Docência, são palavras que aparecem em destaque e quando 

analisamos estes subprojetos em sua elaboração, constatamos tais objetivos como 

prioridades das ações previstas. 



 

 

90 

 

 

 

No capítulo 5 os C.A. descrevem e avaliam as ações planejadas inicialmente 

sendo algumas executadas e outras não, e poderemos reforçar o entendimento do 

subprojeto e das respostas nas entrevistas. 

 
 
3.2.4 Estruturando as Entrevistas dos Coordenadores de Área 

 

 

Com os subprojetos PIBID de Matemática, temos uma noção dos bolsistas 

atendidos nestas Universidades conforme a planilha que detalha estes 

quantitativos de pessoas atuando nestas instituições: 

 
   
Quadro 9 – Bolsistas dos Subprojetos Analisados 

Sigla  Cidade 

Bolsista 
ID  Supervisor  C.A.  

Participantes 
da Pesquisa 

          

UFRJ  Nova Iguaçu 5  1  1  1 
          

UFRJ  Seropédica 41  5  3  1 
          

UFES  Goiabeiras 25  5  2  1 
          

UFJF  Juiz de fora 15  3  1  1 
          

UFTM  Uberaba 24  4  2  1 
          

UNIFESP  Diadema 5  1  1  1 
          

UFPE  Recife 80  12  4  1 
          

UFRN  Natal 45  6  3  1 
          

UFBA  Salvador 40  6  2  1 
          

UFCG  Campina Gde 14  2  1  1 
          

UTFPR  Toledo 24  4  2  1 
          

UTFPR  Cornélio Proc. 24  4  2  1 
          

UNIPAMPA  Bagé 30  6  2  1 
          

UFT  Araguaína 45  9  3  1 
          

UFMS  Paranaíba 21  4  2  1 
          

TOTAL  15 424  69  30  15 
         

      Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
       

          Contamos com a participação de 15 docentes das Universidades Federais 

brasileiras, já que foi este quantitativo que concordou em participar da pesquisa. 
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Agendamos com os mesmos por e-mail, uma data e horário para realizarmos as 

entrevistas. 
 

As entrevistas foram do tipo semiestruturada que, de acordo com FIORENTINI 

& LORENZATO (2006, p. 121), “permitem que o informante aborde livremente o 

assunto, podendo estabelecer um diálogo com o entrevistador”. Neste sentido, 

buscamos questões que sejam mais gerais, possibilitando que o entrevistado 

discorresse sobre o assunto, sendo apenas orientado acerca das temáticas. 

Eventuais intervenções foram realizadas, no sentido de solicitar informações 

complementares. 
 

Todos os dados foram registrados mediante consentimento dos sujeitos 

envolvidos com a pesquisa e foram tomadas as devidas providências para que as 

identidades fossem protegidas numa posterior publicação dos dados. 
  

Para a gravação das entrevistas usamos o programa MP3 SKYPE 

RECORDER13e também utilizamos gravador de voz, pois caso tivéssemos algum 

problema, teríamos duas gravações de maneiras distintas sendo realizadas. As 

questões das entrevistas seguem como Apêndice A neste trabalho.As entrevistas 

duraram em média trinta (30) minutos. Munidos das entrevistas, fizemos as 

transcrições das mesmas e trataremos do seu conteúdo no capítulo 5, respeitando os 

eixos de análise. Aproveitamos nosso intercâmbio nos EUA na RutgersUniversity para 

realizar a análise das entrevistas que serão abordadas no capítulo 5 desta tese.

                                                      
13É um programa gratuito utilizado para gravações de aúdio utilizando o SKYPE. 
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4. SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA 

 

 

Tal como um aluno meu me dizia, falando de um seu aluno: Ele sabe 
fazer trocos mas não sabe somar os números. Se o professor quiser 
familiarizar-se com este tipo de saber, tem de lhe prestar atenção, ser 
curioso, ouvi-lo, surpreender-se, e actuar como uma espécie de 
detective que procura descobrir as razões que levam as crianças a 
dizer certas coisas. Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro 
do aluno e entender o seu próprio processo de conhecimento, 
ajudando-o a articular o seu conhecimento-na-acção com o saber 
escolar. Esse tipo de ensino é uma forma de reflexão-na-acção que 
exige do professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar 
atenção a um aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do 
seu grau de compreensão e das suas dificuldades (Schön, 1992, p. 
82). 

 

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos relacionados à formação do 

professor de matemática, destacando o conhecimento profissional docente e o 

processo de utilização dos Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC). 

 

4.1 O que são Saberes Docentes 
 

 

Na Educação precisamos olhar com carinho para a realidade atual e nunca 

nos esquecermos de que nós educadores lidamos com o futuro, sem esquecermos o 

passado e o que aprendemos com ele. Neste sentido, CORTELLA (2014, p. 7) traz 

um importante significado de como devemos pensar a educação olhando para o 

passado e mirando o futuro quando nos diz: 

 

Uma analogia cabível é com o automóvel, em que o retrovisor é 
sempre menor que o para-brisa. Claro! Porque o passado é referência, 
não é direção. Nosso horizonte, que é o que o para-brisa mostra, é o 
futuro. Ele é maior, mais amplo do que o que temos no retrovisor. 
Algumas pessoas na condução do “veículo Educação”, vez ou outra, 
têm um para-brisa menor do que o retrovisor, e o tempo todo miram o 
passado, imaginam que a resposta está em outro tempo. Às vezes, 
ela pode estar mesmo lá, desde que lá se traga aquilo que é 
tradicional, o que precisa ser preservado, protegido, levado adiante. 
Contudo, muitas vezes, no nosso passado, o que encontramos é o 
arcaico, aquilo que tem de ser superado, deixado de lado, 

abandonado. 
 

Muitos são os aspectos que têm contribuído para que a procura pela carreira 

do magistério tenha sido reduzida em nosso país. Falta de incentivo na carreira, 
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condições físicas das Escolas, valor investido pela União, Estados e Municípios 

sempre insuficientes, por infelizmente, educação de qualidade não ser na prática, 

meta prioritária em nosso país, já que convivemos com baixos salários de professores 

(as) e outros aspectos, colaboram para este desinteresse de vestibulandos no Brasil, 

de se candidatarem ao ingresso na Universidade Pública ou privada para cursos de 

Licenciatura. 

Devemos sim olhar o passado, mas sempre imaginar o que queremos mudar 

para o futuro. Sabemos que hoje em dia a procura por cursos de Licenciatura no país 

é ainda menor que em anos anteriores, mesmo com incentivos recentes como 

PROUNI, implementação do piso nacional dos professores, entre outros aspectos. 

Mas mesmo os que se interessam em cursar uma licenciatura, após seu término, não 

tem imediato retorno dos mesmos para atuarem nas Escolas de Educação Básica, 

sejam estas públicas ou privadas, já que apesar do título de licenciados, nem todos 

vão atuar profissionalmente como docentes. Isto fica claro quando verificamos que o 

país apresenta um déficit em número de professores (as), principalmente na área de 

ciências exatas e biomédicas, e são vários os fatores que influenciam este cenário. 

Mas também não adiantaria no momento ter mais professores atuando na Escola 

Básica brasileira da maneira pela qual a mesma insiste em atuar, mesmo nos dias 

atuais. Concordamos com FREIRE (2005, p. 57) que diz: 

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 
que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis a concepção “bancária” da educação, em 
que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para 
serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No 
fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta (na 
melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. 
Arquivados porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não 
podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em que, 
nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 
transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na 
reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 
homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca 
esperançosa também. 

 

O Ensino tradicional da Matemática não atrai mais alunos e professores. Cada 

vez mais precisamos repensar o modo de atuarmos em sala de aula, seja através de 
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nossa metodologia de ensino e também de avaliações do processo. ALRO e 

SKOVSMOSE (2010, p. 55) abordam esta questão dizendo: 

 

O ensino de Matemática tradicional está muito associado à resolução 
de exercícios referentes à matemática pura ou a semirrealidades. Por 
isso, um certo padrão de comunicações entre professor e alunos torna-
se dominante. O absolutismo burocrático e a metafísica da 
semirrealidade caminham lado a lado. De fato, essa metafísica 
permeia toda forma de comunicação entre professor e alunos. 
Exercícios baseados em dados da vida real abrem uma brecha no 
ensino tradicional de Matemática e desafiam o absolutismo 
burocrático. Por exemplo, torna-se difícil manter a premissa de que 
uma-e-somente-uma-resposta-está-certa à medida que se torna 
relevante questionar as informações contidas no exercício. A 
metafísica que impera no ensino tradicional de Matemática começa a 
ruir. 

 

Isto mostra a necessidade de repensar a prática pedagógica e a formação 

inicial e continuada do professor. Nesse sentido destacamos a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a partir de 2007, por meio da 

Lei nº 11.502, passou a atuar ainda na formação de professores da Educação Básica, 

subsidiando o MEC na formulação de políticas e no desenvolvimento de atividades 

voltadas para a formação de professores para a Educação Básica e superio, bem 

como para o desenvolvimento cientifico e tecnológico do país. (BRASIL, 2007). Neste 

documento o que o MEC tem como princípio para o futuro professor, podemos 

visualizar na figura abaixo: 

 

Figura 12 – Princípios Articuladores da Formação de Professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: relatório de Gestão 2009-2013 da DEB 
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Esses eixos necessitam ser entendidos e tratados de forma articulada e para 

isso não podemos esperar que o professor tenha sua formação apenas em momentos 

na academia ou em cursos de formação continuada. O professor é um agente social 

e como tal convive com outros sujeitos e se adapta às características locais da 

sociedade que lhe cerca. Concordamos com FIORENTINI e CASTRO (2003, p.124) 

quando dizem: 

 

Acreditar que a formação do professor acontece apenas em intervalos 
independentes ou num espaço bem determinado é negar o movimento 
social, histórico e cultural de constituição de cada sujeito. O movimento 
de formação do professor não é isolado do restante da vida. Ao 
contrário, está imerso nas práticas sociais e culturais. 

 

Na mesma linha de pensamento, TARDIF e RAYMOND (2000,P.217), 
enfatizam que 
 

Os saberes dos professores são temporais, pois são utilizados e se 
desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, ao longo de um 
processo temporal de vida profissional de longa duração no qual 
intervêm dimensões identitárias, dimensões de socialização 
profissional e também fases e mudanças. 
 

Acreditamos na construção do profissional na relação com o outro que Freire 

nos ensinou, na troca do dia a dia ao se relacionar com as pessoas e principalmente 

nas experiências que se teve e o que se aprendeu com elas. Assim constituímos 

nossa identidade profissional, como diz TARDIF e RAYMOND (2000, p.210): 

 

Ora, se o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, modifica 
também, sempre com o passar do tempo, o seu “saber trabalhar”. De 
fato, em toda ocupação, o tempo surge como um fator importante para 
compreender os saberes dos trabalhadores, na medida em que 
trabalhar remete a aprender a trabalhar, ou seja, a dominar 
progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho. 

 

Nesse sentido e partindo da prática cotidiana no exercício da profissão 

docente, a Escola pode revelar-se um ambiente onde o professor, por meio da 

reflexão sistemática, tem poder de tornar-se pesquisador de sua prática. Quanto à 

parceria Escola-Universidade, podemos citar o olhar de FIORENTINI (2001, p. 225): 

 

[...] o professor da escola não é o único a ganhar com isso. O professor 
universitário aprende muito quando investiga com os professores. O 
professor universitário não só amplia os conhecimentos da profissão 
docente como também reorienta o processo de formação dos novos 
professores e principalmente, situa 

e ressignifica os conhecimentos produzidos pela pesquisa acadêmica. 
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Acreditamos que a prática é um elemento importante na aprendizagem e que 

a experiência do indivíduo é insubstituível no significado educativo, como nos traz 

CUNHA (2002, p. 67): 

 

O nosso interesse pelo professor e por seu cotidiano deve-se ao fato 
de acreditarmos que o docente vai formando-se (e transformando-se) 
nessa dimensão, ou seja, para nós, o desenvolvimento pessoal e 
profissional são inseparáveis do dia-a-dia do professor e, 
principalmente, das atividades de sala de aula. 

 

O professor pode e deve fazer uma constante reflexão de sua prática 

profissional, como nos diz GONÇALVES (2000, p. 20), 
 

Acreditamos, nessa perspectiva, que o desenvolvimento profissional 
do professor se dá na sua prática docente, na sua ação individual, nos 
movimentos de ações coletivas, nas reflexões sobre a prática e nas 
pesquisas que tem como objeto de estudo seu trabalho docente. É 
nesse processo que o professor constrói sua competência profissional. 

 

É fundamental o regular exercício de compreensão pelos formadores de 

professores dos contextos históricos, sociais, culturais, econômicos e organizacionais 

inseridos na Educação brasileira, em especial a Educação Pública que apresenta 

índices elevados que comprometem a aprendizagem. Nesta mesma linha 

continuamos com GONÇALVES (2000,p.21) quando nos diz que: 

 
 

[ ] acreditamos que o problema é mais acentuado e muito mais grave 
na rede pública de ensino do que na rede particular, uma vez que a 
primeira atende a maioria dos estudantes brasileiros, cujas condições 
sócio-econômicas são desfavoráveis. Tendo em vista tais condições, 
os alunos que frequentam a escola pública precisariam contar com um 
sistema escolar formado por professores mais qualificados e 
comprometidos em proporcionar-lhes um ensino de qualidade. 

 

Fazendo um paralelo com outras profissões, seria natural pensar em termos 

um “dentista provisório” fazendo um implante, mesmo não tendo formação específica 

para tal procedimento. Ou quem sabe um aluno de engenharia ainda não diplomado 

assinando projetos, e tantos outros exemplos em diversas profissões poderiam aqui 

ser elencados! Pois é, se não parece razoável tais situações, como entender a 

atuação docente de vários estudantes de cursos universitários, sejam 

licenciaturas ou bacharelados, atuando como professores provisórios em várias 

disciplinas, principalmente naquelas em que há falta de professores, como é o caso 

da Matemática. PONTE (1992, p.36) 
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Os professores constituem um grupo profissional em crise. Eles são 
antes de mais o pilar profissional do sistema educativo, um sistema 
renitente às mudanças, em termos relativos cada vez mais 
desvalorizado, em declínio. É um sistema com grandes carências, 
fortemente tutelado pela administração, dotado de uma grande inércia 
e sem um claro conjunto de valores de referência. 

 

O professor precisa modificar sua forma de atuar nesta era da informação que 

muitas das vezes ocorre em segundos ao clicarem uma página na internet. Sobre tal 

transformação, citamos ALARCÃO (2003) 

 

Nesta era da informação e da comunicação, que se quer também a 
era do conhecimento, a escola não detém o monopólio do saber. O 
professor não é o único transmissor do saber e tem de aceitar situar-
se nas suas novas circunstâncias que, por sinal, são bem mais 
exigentes. O aluno também já não é mais o receptáculo a deixar-se 
rechear de conteúdos. O seu papel impõe-lhe exigências acrescidas. 
Ele tem de aprender a gerir e a relacionar informações para as 
transformar no seu conhecimento e no seu saber. Também a escola 
tem de ser uma outra escola. A escola, como organização, tem de ser 
um sistema aberto, pensante e flexível. Sistema aberto sobre si 
mesmo, e aberto à comunidade em que se insere. 

 

Neste sentido, acreditamos que se faz necessário mudanças da Escola para 

uma gestão ativa e também da forma como a sociedade enxerga a mesma. Não 

encarar a Educação como prioridade e falta em valorizar os profissionais da área, não 

é mais admissível para países que querem melhores condições de vida. Se o 

professor não tiver clareza do seu papel político-pedagógico como educador, poderá 

provocar sérios danos à vida cultural e profissional de seus alunos e, portanto, à 

própria sociedade (GONÇALVES, 2000, p.34). 

Precisamos sim discutir e buscar uma melhor qualidade de ensino em todos os 

níveis da Educação, do investimento em infraestrutura até aos cursos de formação de 

professores. Concordamos com IMBERNÓN(2011, p. 104) sobre o que ele nos traz 

quanto ao questionamento da qualidade. Para ele, 

 
A qualidade não está unicamente no conteúdo, e sim na interatividade 
do processo, na dinâmica do grupo, no uso das atividades, no estilo 
do formador ou professor/a, no material que se utiliza. 

 

Esta qualidade da Educação tanto buscada em nosso país pelo menos na 

teoria e fala dos governantes, precisa ocorrer na prática.Políticas Públicas existem, 

mas será que as mesmas estão sendo elaboradas ouvindo quem realmente entende 
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do assunto quando se trata Educação Básica e suas dificuldades cotidianas. 

ALARCÃO (2003) destaca as condições de aprendizagem que nosso momento atual 

nos impõe para esta busca constante: 

 

É imprescindível que se criem condições, nas escolas e nas 
comunidades, que compensem a falta de acessibilidade a fontes de 
informação que possam existir no seio das famílias. Só isso não basta, 
porém. Impõe-se uma diferente organização do trabalho escolar, 
promovendo o trabalho colaborativo entre os alunos, reorganizando os 
horários de forma a que os alunos tenham tempo para pesquisas 
criando verdadeiras comunidades de aprendizagem. 

 

Esta qualidade que tanto buscamos na prática, passa por todos os agentes 

envolvidos, desde a instituição, alunos, docentes e toda sociedade ali inserida naquele 

contexto. 

 

4.2 Conhecimento Profissional Docente e TDIC 
 

 

Em relação ao Conhecimento Profissional do Professor, partilhamos das ideias 

de alguns autores como: Tardif (2000), Ponte (1992, 2003, 2009), Nóvoa (2012, 2014, 

2017), Fiorentini (2001, 2003, 2006), Imbernón (2009, 2011), D’Ambrósio (1986, 1996, 

2002, 2013), Shulman (1986). Também concordamos com FREIRE (2006, p. 39) 

quando ele diz que: 

 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da 
prática enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao 
máximo. 

 

Acreditamos que a prática é um elemento importante na aprendizagem e que 

a experiência do indivíduo é insubstituível no significado educativo. Em relação ao 

Professor de Matemática e o uso das TDIC nos baseamos nas ideias de Mishra (2005, 

2006, 2009), Koehler (2005, 2006, 2009), Powell (2015, 2016, 2017), Bairral (2010, 

2013, 2015), Maltempi (2005), Valente (1997, 1999, 2003, 2015), Prado (2003, 2005, 

2015), Lobo da Costa (2015). Quanto à mudança do mundo neste novo século com a 

utilização permanente das tecnologias disponíveis, concordamos com GOUVEA e 

MALTEMPI ( 2005,p.1) 
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Nos dias atuais, estamos vivendo numa sociedade capitalista onde 
mudanças ocorrem em ritmo acelerado em todas a áreas, sejam elas 
política, social cultural ou econômica. Tais mudanças acreditamos, 
ocorrem através do surgimento das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) que nos levam à sociedade do conhecimento. 
Mas para tanto, necessitamos de mudanças na Educação, que não 
ocorrem com tanta agilidade da qual necessitamos, e que acabam por 
repercutir em mudanças no papel do professor e do aluno dentro da 
sala de aula. 

 

 Não basta serem criadas políticas de implementação de computadores, tablets, 

laptops, ou quaisquer outros recursos tecnológicos para uso na Escola, sem antes 

entender a formação dos professores e darem os devidos suportes aos mesmos para 

que este uso seja periódico e não exporádico. Sobre a vontade de construção deste 

novo profissional da Educação, citamos PRADO e VALENTE (2003,p.23) 

[...] é preciso fomentar a vontade do professor de estar construindo 
algo novo. É preciso compartilhar de seus momentos de dúvidas, 
questionamentos e incertezas, como parceiro que o encoraja a ousar, 
mas de forma reflexiva para que possa reconstruir um novo 
referencial pedagógico. Um referencial norteador de uma prática, que 
concebe o uso da tecnologia não apenas como um recurso para a 
modernização do sistema de ensino, mas, essencialmente, como 
mais um meio para repensar e reverter o processo educativo, que se 
expressa de forma agonizante na sociedade atual. 

 

O uso pedagógico das TDICvoltado para aprendizagem do aluno, como recurso 

para novos modos de representação do conhecimento ainda é lento, diferentemente 

do ensino com TDIC que é uma prática crescente no mundo. Podemos ver este fato 

na fala de PONTE (1992, p.31) que há 26 anos atrás alertava para este cenário que 

permanece até hoje: 

 

Em Portugal, muitos dos processos inovadores de formação de 
professores têm estado associados às Novas Tecnologias. A sua 
introdução na escola levanta a necessidade da aquisição de novos 
conhecimentos e competências, que exigem o seu domínio 
específico, mas propicia igualmente uma reflexão mais geral sobre os 
objectivos e as práticas educativas. Um dos grandes trunfos desta 
formação é sem dúvida o grande interesse que se gerou entre os 
professores em torno destas tecnologias. Uma das suas grandes 
dificuldades é que elas não surgem como soluções imediatamente 
aplicáveis, sendo problemática a sua articulação com as práticas 
reais dos professores. 
 

Sabemos que os professores necessitam adquirir conhecimentos sobre as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) para reforçar o ensino de Matemática, 

seja pela linguagem gráfica que a mesma propicia, seja pelas novas formas de 
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representação, já que muitas vezes o conteúdo de matemática requer muitos 

momentos de abstrações pelos aprendizes. Sobre esta necessidade de usodas TIC, 

compartilhamos das ideias de PONTE, OLIVEIRA e VARANDAS (2003, p. 163) 

quando dizem que: 

 

Os professores precisam saber como usar os novos equipamentos e 
software e também qual é seu potencial, quais são seus pontos fortes 
e seus pontos fracos. Essas tecnologias, mudando o ambiente em que 
os professores trabalham e o modo como se relacionam com outros 
professores, têm um impacto importante na natureza do trabalho do 
professor e, desse modo, na sua identidade profissional. 

 

A tarefa de utilizar as TDIC no ensino de Matemática, em algum momento 

apresentará dificuldades de ordem técnica, seja por computadores não estando em 

perfeitas condições, falta de um técnico permanente no laboratório de informática para 

auxílio com eventuais problemas de rede e de servidor, entre outros aspectos. Porém, 

não se pode imaginar esta nova Escola do século XXI sem o uso de TDIC. Neste 

mesmo sentido, continuamos concordando com PONTE, OLIVEIRA e VARANDAS 

(2003, p. 190), 

As TICs não são apenas ferramentas auxiliares de trabalho. São um 
elemento tecnológico fundamental que dá forma ao ambiente social, 
incluindo o ensino de Matemática. Como tal, influenciam a evolução 
do conhecimento e da identidade profissional do professor de 
matemática. 

 

Mesmo com dificuldades físicas das Escolas ou mesmo com a formação dos 

novos professores de Matemática ainda não efetivarem a necessidade de uso de 

TDIC para o ensino, caberá ao professor esta busca, seja individualmente ou 

coletivamente através ou não de políticas públicas. PONTE ( 1992, p.31) 

 

No caso das Novas Tecnologias é perfeitamente claro que não existe 
um corpo de conhecimentos estável relativamente à sua utilização 
educativa, nem é possível esperar tranquilamente que esse corpo se 
estabeleça através de experiências cuidadosamente controladas. No 
entanto, a situação é semelhante relativamente a muitos outros 
domínios da prática profissional do professor. Não há ciência 
fundamental suficientemente amadurecida na qual se busca basear 
uma racionalidade profissional. Assim, os professores que desejam 
uma postura reflexiva não têm outra alternativa senão envolverem-se 
eles próprios em experiências marcadas pelo pioneirismo, 
desbravando caminho, no quadro de projectos inovadores de 
desenvolvimento e de pesquisa. 
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Considerando as características da sociedade atual do século XXI, o uso das 

TDIC, se faz presente em vários contextos do nosso dia a dia, independentemente da 

idade do sujeito e ramo de trabalho. Concordamos com LOBO da COSTA e PRADO 

(2015, p.101) para as quais: 

 
O desenvolvimento das TDIC cada vez mais encurta distâncias e 
possibilita o intercâmbio rápido de ideias, projetos e atividades 
conjuntas em tempo real. Mais recentemente com o acesso às 
tecnologias móveis digitais, conectadas à internet, se torna possível 
romper os limites de tempo e de espaço, aproximando as pessoas e 
viabilizando o compartilhamento de experiências e conhecimentos. 

Pensando especificamente no ensino que é realizado nas Escolas de 

Educação Básica em nosso país, surge a necessidade de trabalharmos esta questão, 

já que se torna urgente a apropriação dessa nova formação aos professores que 

atuam ou atuarão na Educação Básica brasileira. Continuamos compartilhando as 

ideias de LOBO da COSTA e PRADO (2015, p. 102) 

 
Pensando de maneira global, mas agindo localmente como 
formadoras e pesquisadoras na área de Educação Matemática, 
partilhamos da preocupação em preparar o professor para enfrentar 
os desafios constantes na reconstrução de sua prática didática para o 
uso das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem. 
Isso implica na necessidade da construção de novos conhecimentos 
pelo professor, de modo a se apropriar das tecnologias digitais e 
integrá-las aos conteúdos curriculares, especificamente, nesse caso, 
em Matemática. 

 

Daí a importância da formação propiciar ao futuro professor, a construção do 

conhecimento para docência integrando o uso das TDIC. Neste sentido, o PIBID atua 

em parceria Universidades-Escolas de Educação Básica, com a possibilidade de 

atuação de bolsistas para auxiliarem nesta tarefa de mudar a realidade das Escolas 

em nosso país, com novas práticas com o uso das TDIC e troca de saberes entre os 

sujeitos do projeto. Compartilhamos as ideias de VALENTE (2015, p. 15) sobre o uso 

de tecnologia no ensino quando nos diz que: 

 

O foco não deve estar na tecnologia, mas sim no fato de as TDIC terem 
criado novas possibilidades de expressão e comunicação que podem 
contribuir para o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas. 

 

Neste cenário, acreditamos que as tecnologias digitais podem e devem ajudar 

os professores nesta tarefa de se ensinar Matemática nos tempos atuais, onde apenas 

a lousa, giz e apagador, não são mais suficientes. BAIRRAL (2010, p. 23) aborda esta 

questão dizendo que: 
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[...] o computador é um poderoso aliado do professor, porém, não 
basta ter acesso à ferramenta. É necessário ter um planejamento em 
toda rede de ensino e em cada escola para quesuas potencialidades 
possam ser aproveitadas ao máximo e considerando as 
especificidades de cada estabelecimento de ensino. Consoante os 
resultados da investigação reconhecemos a importância de 
implementarmos práticas educativas desafiadoras e qualitativamente 
significativas com a informática.  

 

Para a realização de tais práticas,o professor e o futuro professor,precisam 

conhecer e se apropriar dos recursos da tecnologia disponível nas Escolas tais como 

Software específicos, lousa digital, laptop, robótica,objetos de aprendizagem entre 

outros. 

Nesse sentido, vamos destacar mais umprojeto de Política Pública denominado 

de Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED) que foi uma parceria internacional 

entre o Brasil e Estados Unidos no desenvolvimento destas tecnologias para fins de 

uso pedagógicos.  

Figura 13: Imagem do site do RIVED 

Fonte: Extraído do site do RIVED14 

O RIVED, além de ter sido um projeto incentivado pelo MEC com vinculação à 

Secretaria de Educação a Distância, Secretaria do Ensino Médio, a partir de 2004, 

grupos de pesquisadores de algumas das Universidades Federais públicas, passaram 

                                                      
14www.rived.mec.gov.br . Acesso em 02 de março de 2016. 
 

http://www.rived.mec.gov.br/
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a desenvolver materiais didáticos digitais voltados para o processo de ensino 

aprendizagem dos estudantes da Educação Básica. Este projeto envolveu alunos 

bolsistas de graduação, professores universitários da área de Matemática, Física, 

Química, Biologiae profissionais de outras áreas como Computação para auxiliarem 

na programação e profissionais da área de Pedagogia e da Educação. 

Infelizmente no início desta década os mesmos pararam de ser fabricados 

nesta parceria Política Pública entre o governo Federal e as Universidades Federais 

e os materiais didáticos foram disponibilizados em portais públicos de acesso público, 

porém, alguns destes endereços, nem sempre possuem atualização de seus sites, 

dificultando a possibilidade para baixar estes conteúdos pedagógicos. A figura a 

seguir, mostra alguns exemplos de O.A. que foram produzidos pela instituição de 

ensino que este pesquisador estudou e atuou como colaborador na produção de tais 

objetos: 

Figura 14: Objeto de Aprendizagem Futebol no país da Matemática 

 

Fonte: Retirado da internet15 

 

 

 

 

                                                      
15http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/o_futebol/mat1_intr.swf . Acesso em 02 de março de 

2018. 

http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/o_futebol/mat1_intr.swf
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Figura 15: Exemplos de O.A. produzidos pela UFU 

 

Fonte: Extraído da internet16 

Objetos de Aprendizagem (O.A.), os quais, segundo WILEY (2000), são: 

“[...] qualquer recurso digital que pode ser reutilizado no suporte à 
aprendizagem”, pois, entende Wiley que, os O.A. apresentam 
características de serem autoexplicativos, modulares, agregáveis, 
digitais e reutilizáveis. 

 

Sobre Objetos de Aprendizagens e o ensino de Matemática podemos observar 

os trabalhos de Fonseca (2009) em sua dissertação de mestrado que aborda o uso 

de O.A. na Educação Básica e relata sua importância no ensino de conteúdos 

matemáticos sobre Trigonometria para alunos do ensino médio com o auxílio para 

uma melhor compreensão deste conteúdo se valendo do uso efetivo dos diversos O.A. 

produzidos sobre este conteúdo matemático. 

                                                      
16http://www.rived.ufu.br/matematica.html . Acesso em 10 de março de 2018. 

http://www.rived.ufu.br/matematica.html
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Existem tecnologias disponíveis para se trabalhar na Educação Básica, mas 

isso não é suficiente para integra-las na prática do professor. Ter condição física 

estrutural nas Escolas não é condição suficiente, mas sim necessária. Ainda falta o 

professor reconstruir seu conhecimento profissional. O professor necessita se 

reconstruir enquanto profissional da Escola no ensino de Matemática e saber quando 

utilizar as TDIC ao mesmo tempo que precisa dominar o conteúdo e sua interação 

com a melhor forma de abordagem para que a aprendizagem possa ser o foco 

principal de sua atuação. Este discurso não é novo, o mesmo já vem sendo tratado 

há 30 anos atrás, porém, pouco se alterou desde então para modificarmos tal cenário 

educacional brasileiro. 

Os estudos de MISHRA e KOEHLER (2006) destacam os conhecimentos 

necessários do professor para fazer uso integrado das tecnologias no contexto 

escolar. Os autores destacam a importância dos recursos digitais no ensino auxiliando 

a tarefa do professor em ministrar conteúdos matemáticos que vão além da lousa e 

pincel usados tradicionalmente. Um destes exemplos está em seu artigo intitulado 

Conhecimento Pedagógico de Conteúdos Tecnológicos: um quadro para o 

conhecimento dos professores, onde fizemos sua tradução (2006, p.1022) e 

citamos o mesmo abaixo quando nos dizem que: 

 
Estas novas tecnologias mudaram a natureza da sala de aula ou têm 
o potencial para fazê-lo. Considere os aspectos ou exemplos que 
Shulman forneceu como sendo importante para PCK, como “as 
analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos, explicações e 
demonstrações,” ou, em outras palavras, “as formas de representar e 
formular assunto” para fazer mais acessível e compreensível. 
Claramente, as tecnologias desempenham um papel crítico em cada 
um desses aspectos. Variando de desenhos em um quadro-negro ou 
simulações interativas multimídia para gravuras em uma tábua de 
argila ou hipertextos baseados na Web para a metáfora da bomba do 
coração ou a metáfora do computador do cérebro, as tecnologias têm 
restringido e proporcionou uma gama de representações, analogias, 
exemplos, explicações e demonstrações que podem ajudar a tornar o 
assunto mais acessível ao aprendiz. 

 

Esses teóricos desenvolveram com base nas ideias de Shulman (1986; 1987) 

um modelo denominado TPACK (Conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo 

específico). Sob esse enfoque  LOBO da COSTA e PRADO (2015, p. 117), salientam 

que: 

Em processos formativos com a intenção de auxiliar o professor a 
construir o TPACK, é necessário que se proponham situações com 
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tecnologia, que tenham como ponto de partida o conhecimento 
específico do conteúdo e envolvam discussões pedagógicas e 
também as ligadas às implicações do uso dos recursos tecnológicos 
no ensino como formas de estruturação do pensamento. 

 

As autoras retomam as ideias iniciais de SHULMAN (1986) que trouxe 

contribuições para os estudos relacionados aos conhecimentos profissionais que os 

docentes devem possuir para atuação na prática. Antes do trabalho de SHULMAN 

(1986), era natural imaginar conhecimento pedagógico totalmente disjunto do 

conhecimento do conteúdo. SHULMAN (1986) identificou que existe uma intersecção 

entre os conhecimentos pedagógicos com os conhecimentos do conteúdo, formando 

então este conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK). 

Sendo assim, Mishra e Koehler (2006) 17  questionam o conhecimento 

educacional da tecnologia como um conhecimento isolado dos outros dois 

conhecimentos citados acima, que são os de conteúdo e de pedagogia, como ilustra 

a figura a seguir: 
 
Figura 16 – Conhecimentos dissociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Lobo da Costa, Prado ( 2015, P. 107) 

Considerando os avanços das TDIC e sua presença na prática docente, 

MISHRA&KOEHLER (2006) integraram no modelo de SHULMAN o conhecimento 

tecnológico ao conhecimento pedagógico do conteúdo, resultando com isso a 

estrutura do modelo teórico denominado de TPACK conforme ilustra a figura a seguir: 

 

                                                      
17Acesso em http://matt-koehler.com/tpack2/ . 

http://matt-koehler.com/tpack2/
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Figura 17: TPACK conforme definem MISHRA & KOEHLER 

 

Fonte: Retirado do site: http://matt-koehler.com/tpack2/ 

 

Os autores propõem que estes conhecimentos se integrem formando novas 

análises e fortalecendo o conhecimento que interseccionam estas três vertentes 

temos o conhecimento tecnológico pedagógico e do conteúdo (TPACK). 

Este modelo teórico TPACK vem orientando as propostas de formação de 

professores em contextos nacionais e internacionais, no entanto, acreditamos que o 

trabalho com tecnologias digitais seja multidisciplinar. Buscando a aproximação entre 

http://matt-koehler.com/tpack2/
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produção coletiva com as tecnologias digitais e Escolas de Educação Básica Pública, 

(re) penso uma Escola que possa potencializar os sujeitos nela inseridos. Com este 

espírito, PONTE, VARANDAS e OLIVEIRA (2003, p. 190) reforçam a formação deste 

novo professor de matemática quando diz que: 

 

Os futuros professores precisam desenvolver confiança no uso dessas 
tecnologias e uma atitude crítica em relação a elas. Precisam ser 
capazes de integrá-las nas finalidades e nos objetivos do ensino de 
matemática. 
 

Entender a diferença deste novo momento, pelo qual a Educação brasileira 

passa, para a formação destes novos profissionais, que atuarão com a tecnologia 

digital como sua aliada, já que nos dias atuais, disciplinas como TIC fazem parte dos 

currículos de graduação e pós-graduação de vários programas de formação para 

novos docentes, é o nosso desafio. A Escola que temos necessita de mudanças 

imediatas quanto sua forma de atuar nos dias de hoje. Neste sentido, citamos 

VALENTE (2009,p.12) que reforça a ideia de mudança do espaço escolar do nosso 

ensino quando nos diz que: 

 

É necessário repensar a questão da dimensão do espaço e do tempo 
da escola. A sala de aula deve deixar de ser o lugar das carteiras 
enfileiradas para se tornar um local em que professor e alunos podem 
realizar um trabalho diversificado em relação ao conhecimento. O 
papel do professor deixa de ser o de "entregador" de informação, para 
ser o de facilitador do processo de aprendizagem. O aluno deixa de 
ser passivo, de ser o receptáculo das informações, para ser ativo 
aprendiz, construtor do seu conhecimento. Portanto, a ênfase da 
educação deixa de ser a memorização da informação transmitida pelo 
professor e passa a ser a construção do conhecimento realizada pelo 
aluno de maneira significativa, sendo o professor, o facilitador desse 
processo de construção. 

 

A possibilidade que hoje se apresenta de um contexto que o PIBID proporciona 

é o de se trabalhar no interior da Escola com envolvimento de várias abordagens da 

formação inicial, como nos mostra a dissertação de mestrado de MOURA (2013, p. 

178) que estabelece um octógono relacionando as possibilidades de integração de 

ações nas licenciaturas em Matemática: 
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Figura 18 – Articulações Possíveis na Licenciatura em Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: MOURA, 2013, p.178 
 

Na figura acima observamos várias possibilidades de atuações ocorrendo 

simultaneamente na formação do novo professor de matemática, que se fazem 

necessárias neste novo século. Não podemos mais trabalhar o ensino de Matemática 

como no século passado. Tais intersecções se fazem necessárias. 

Escolas têm computadores, professores têm acesso ao computador para usar, 

se não próprio, usará o da Escola nem que seja para lançamento de notas e do 

conteúdo ministrado e os alunos usam tecnologias fora da Escola e as vezes até 

dentro da Escola com seus aparelhos de celulares. Porque não colocar a prática do 

uso permanente do mesmo em suas aulas? 

Não acreditamos que sempre deverá utilizar as TDIC, o uso de outros materiasi 

disponíveis na Escola, por exemplo, materiais manipulativos, também devem ser 

utilizados na prática do professor. É importante que o uso das TDIC possa propiciar 

ao aluno, a explorar ideias matemáticas , a manipular objetos virtuais, a levantar 
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hipóteses, a fazer conjecturas, aplicar propriedades e principalmente, explorar 

compreender as diferentes formas de representação do conhecimento. 

Em relação ao uso do Software na área de Matemática, existem várias 

possibilidades, inclusive em certos conteúdos matemáticos, ela pode diminuir 

substancialmente a abstração necessária dos alunos para entenderem certos 

conceitos. Além do mais, os alunos usam Tecnologia Digital no seu dia a dia fora da 

Escola. Podemos citar o uso do Software gratuito Geogebra, que foi criado por 

MarkusHohenwarter em 2001 18 . O Geogebra vem sendo utilizado em várias 

pesquisas apontam a relevância do seu uso para explorar ideias de geometria, 

funções, desenho geométrico, estatísticas, entre outros conteúdos, do currículo da 

Educação Básica. RIBEIRO e SOUZA( 2016,p.50) que em seu artigo defendem o uso 

do Software para o ensino de Matemática: 

 
A investigação desenvolvida a partir da utilização do software 
GeoGebra como ferramenta pedagógica na construção de Unidades 
de Ensino Potencialmente Significativas também se justificou pelo fato 
de observarmos as condições de aprendizagem aplicadas em sala de 
aula que podem proporcionar modificações no processo de ensino e 
de aprendizagem. Isso oportuniza a aplicação direta e sistemática 
desse software em um período de tempo mais longo. Podendo tornar 
o processo de ensino mais predisposto a ser motivador e 
potencialmente significativo para a concepção de novos currículos e 
novas formas de ensino e de aprendizagem. 

 

Necessitamos incentivar esta prática aos professores de Matemática. 

Reforçando ainda mais o uso do Geogebra, citamos BORBA, da SILVA e GADANIDIS 

(2014, p.73) que abordam este tema quando nos dizem que: 

 

O Geogebra é atualizado constantemente por um time internacional 
interdisciplinar. Acaba de sair a versão 3D e há versões online que 
podem ser rodadas sem que seja necessário baixar o software.[...] O 
Geogebra, que mantém possível o estudo de conteúdos de forma mais 
próxima ao que era feito com lápis e papel, transforma também as 
possibilidades de experimentação, de visualização e de heurística dos 
humanos envolvidos nesse coletivo que aprende. 

 

Estamos tratando de um Software usado mundialmente e que não necessita de 

gastos financeiros para sua aquisição. Não se trata de desaparecer com o uso de 

                                                      
18<http:pt.wikipedia.org wiki GeoGebra>. 
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lápis, borracha, compasso, régua, transferidor,...,  mas aproveitar a potencialidade que 

hoje surge para o ensino de Matemática. 

Outro recurso tecnológico utilizado é a Lousa digital que juntamente com 

Software específicos de Matemática, por exemplo o GeoGebra ou com Softwares de 

Geometria Dinâmica (SGD) como nos trazem POWELL & PAZUCH (2016), em uma 

experiência na aprendizagem colaborativa com o uso do computador, que é uma sigla 

em inglês ComputerSupportedCollaborativeLearning(CSCL), sendo este Software 

que favorece o aprendizado colaborativo dos alunos. 

Para desenvolver o trabalho numa abordagem colaborativa, POWELL e 

BAIRRAL(2015, p. 128) relatam uma experiência com equipes virtuais de Matemática 

(VMT) que envolve o uso de chat e do Software Geogebra com abertura para uma 

tela do tipo de uma lousa, que permite os alunos e professores, digitar texto e 

praticarem a interlocução entre eles. 

 

[...] pequenos grupos de professores que interagiam em um ambiente 
colaborativo, conhecido como Virtual mathTeams (ou Equipes Virtuais 
de Matemática) – VMT - , com o foco no avanço das práticas 
matemáticas e discursivas, por meio da resolução, de forma 
colaborativa, de problemas matemáticos. 

 

Sem dúvida, professores de Matemática não estão acostumados em trabalhar 

de forma colaborativa, até porque aqui incentivamos encontrar destaques na 

Matemática valorizando sempre os melhores, seja numa simples aula ou nos 

concursos anuais como ocorre na Olimpíada Brasileira de Matemática19. O trabalho 

colaborativo necessita ser uma prática constante na maneira dos docentes 

matemáticos atuarem no ensino. Reforçando esta possibilidade, concordamos com 

BAIRRAL e POWELL (2015, p. 144) quando nos relatam o potencial a ser explorado 

numa perspectiva quanto ao VMT: 

 

[...] a tríade publicização+revisão+reconstrução passa a dar novo 
sentido à dinâmica de relações entre os objetos nas interações 
virtuais. Assim, a construção do conhecimento e o aprendizado 
matemático vêm a ter outra perspectiva. 
 

                                                      
19Este educador é de uma corrente de Matemáticos que não considera incentivador valorizar cada vez 
mais quem sabe Matemática e aumentar a distância com a maioria das pessoas que não sabem 
Matemática em nosso país.  
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A constante necessidade de diminuirmos o grau de abstração dos alunos para 

compreenderem os conteúdos matemáticos e a vontade dos educadores trazerem a 

Escola para tempos atuais, que possam usufruir do auxílio de Tecnologias Digitais ao 

ensinoquando lhe for interessante, é um grande desafio. 

O professor da Educação Básica trabalha no decorrer do ano com várias 

resoluções de questões, sejam elas questões abertas ou fechadas. Um importante 

uso destas questões pode se dar quando se pretende trabalhar com Objetos de 

Aprendizagem. Sobre a diferenciação destes dois modelos de questões trabalhadas 

em sala de aula apenas com livros didáticos, os autores SOUZA JÚNIOR e LOPES 

(2007, p.12) trazem suas reflexões sobre o uso de O.A.: 

 
Esse estudo nos possibilitou refletir sobre a prática profissional do 
professor. As perguntas mais fechadas “facilitam a vida” do professor 
porque ele não precisa realizar grandes intervenções no trabalho com 
o objeto de aprendizagem, uma vez que o seu papel é dizer se o aluno 
forneceu as respostas corretas ou não. Entendemos também que o 
objeto de aprendizagem com perguntas fechadas está mais próximo 
da prática educativa de muitos professores que não possuem tempo 
para refletir sobre as respostas fornecidas pelos alunos. 
 

O uso de O. A. na Educação Básica pode facilitar o aprendizado dos alunos no 

conteúdo de matemática através das simulações e da visualização presente nas 

imagens, na maneira que os alunos usar o mouse evão entendendo passo a passo 

com o que acontece com uma função, uma figura, uma situação do dia a dia que 

envolve Matemática, diferentemente das equações que eles estão geralmente 

acostumados na sala de aula. Sobre estas etapas de uso dos O.A., concordamos com 

os autores SOUZA JÚNIOR e LOPES (2007, p.13) quando dizem que: 

 
Na proposta de trabalho com esses objetos de aprendizagem no 
cotidiano da escola, apresentamos uma dinâmica que possibilite a 
integração de suas aulas com o trabalho no laboratório de informática. 
Em relação ao tempo previsto, foi proposto que, para cada atividade 
do objeto de aprendizagem, serão utilizados três momentos. No 
primeiro, o aluno explora o objeto de aprendizagem; no segundo, ele 
elabora o seu relatório e no terceiro momento o professor faz a 
sistematização do conteúdo abordado por meio de uma discussão 
coletiva com base na reflexão dos relatórios entregue pelos alunos. 

 

Explorar os objetos para posteriormente pensar matematicamente no modelo 

e finalizar com a explicação do docente que domina o conteúdo matemático, quebra 

um pouco a maneira tradicional de ensino de Matemática de valorizar apenas o 
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correto, a resposta exata. Sabemos que na Matemática, o erro nem sempre é 

valorizado e talvez o incentivo no uso de O. A. possa alterar tal cenário desta 

disciplina. 

Por incrível que pareça, nem todas Escolas em nosso país ainda enxergam 

com bons olhos o uso de calculadoras em sala de aula nas aulas de Matemática. Se 

há mais de 30 anos já se defendia o uso de calculadoras, se as mesmas são 

incentivadas nos PCNs, não existe mais possibilidade de não uso da mesma em sala 

de aula, há não ser que queiramos ainda ensinar como há 2 séculos atrás. Nesse 

sentido, D’AMBRÓSIO (2002, p.1)20 enfatiza que, 

 
A história nos ensina que só pode haver progresso científico, 
tecnológico e social se a sociedade incorporar, no seu cotidiano, 
todos os meios tecnológicos disponíveis. Assim, depois da invenção 
da escrita, não pode se justificar que alguém se recuse a ler e 
escrever, depois da invenção da imprensa, não se justifica que 
alguém não tenha acesso a livros e jornais, depois da adoção, na 
Europa, da aritmética indo-arábica, não se justificaria alguém se 
limitando a fazer contas com os ábacos, e assim, desde que há 
relógios não se justifica exigir que se diga as horas olhando para o 
céu, nem se justifica que, existindo automóveis, ônibus e caminhões, 
se utilize o cavalo como transporte. A sociedade se organiza em 
função da tecnologia disponível. 

 

Se não conseguimos esgotar os pensamentos negativos quanto ao uso de uma 

simples calculadora, quem dirá trabalhar nesta mesma Escola a possibilidade de 

atuação com a Robótica. A Robótica é um campo novo que começa ser explorado na 

área de ensino nas Escolas de Educação Básica, já que em Universidades alguns 

projetos neste sentido já haviam sido desenvolvidos. Citamos VILHETE, RAMOS, 

MIRISOLA,e BERNARDI (2012, p.2449) que argumentam em seu artigo21 os avanços 

dos últimos anos com a possibilidade de uso de kits de robótica numa era digital vivida 

nos dias de hoje: 

Com o passar dos anos, em função dos avanços tecnológicos, com o 
surgimento dos kits comerciais para robótica, todo esse processo tem 
se tornado mais fácil, sobretudo na Era da internet com o surgimento 
de sites que disponibilizam hardware e software livre que possibilitam 

                                                      
20O Uso da Calculadora. Retirado de  http://tecnologiaemmatematica.blogspot.com.br/2011/10/o-uso-
da-calculadora.html . Acesso em 26 de fevereiro de 2018. 
21 II Congresso Internacional TIC e Educação. ROBÓTICA EDUCATIVA/PEDAGÓGICA NA ERA 
DIGITAL. João Vilhete Viegas d'Abreu, Josué J. G. Ramos, Luiz G. B. Mirisola, Núbia Bernardi. Núcleo 
de Informática Aplicada à Educação - NIED/UNICAMP; Centro de Tecnologia da Informação Renato 
Acher - CTI; Universidade Federal do ABC - UFABC; Faculdade de Engenharia Civil Arquitetura e 
Urbanismo - FEC/UNICAMP. 
 

http://tecnologiaemmatematica.blogspot.com.br/2011/10/o-uso-da-calculadora.html
http://tecnologiaemmatematica.blogspot.com.br/2011/10/o-uso-da-calculadora.html
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com que indivíduos minimamente experientes construam e controlem 
seus próprios dispositivos robóticos. Entretanto, no campo 
educacional, algo de preocupante ainda persiste, na medida em que 
fazer Robótica Educativa se fundamenta no desenvolvimento de 
metodologias que possibilitam a construção de conhecimento, 
inclusão social, inclusão digital, contribuir para o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos estudantes. 

 

 Temas como inclusão digital e social estão presentes no cotidiano escolar em 

qualquer região brasileira. Necessitamos caminhar muito ainda neste sentido, mas 

enxergamos a possibilidade de atrair os alunos nesta experiência com a robótica não 

só pelo trabalho coletivo, mas também pela interdisciplinaridade que se faz presente. 

Neste sentido os autores VILHETE, RAMOS, MIRISOLA,e BERNARDI (2012 p. 2462) 

enfatizam a possibilidade do custo financeiro baixo de alguns kits para o trabalho com 

robótica quando nos dizem que, 

 
A utilização de software e hardware livres que possibilitam 
implementar sistemas acessíveis por escolas públicas tem 
contribuído significativamente com a possibilidade de expansão e 
difusão de uso da Robótica Pedagógica de Baixo Custo - RPBC. 
ter uma metodologia bem definida ao realizar um trabalho 
interdisciplinar é fundamental, é um meio que nos possibilita atingir 
um determinado objetivo cognitivo. Construindo o conhecimento 
voltado para a inter- relação entre as disciplinas e os conteúdos 
destas, chegamos à inter- relação e conexão entre os conhecimentos 
de forma consciente. Professor e aluno têm o compromisso de 
participar da elaboração do conhecimento, pois este não existe a 
priori, pronto e acabado.  

 

Esta Construção do conhecimento entre professor e aluno nos remete ao 

imaginário de uma nova Escola. Falando sobre o novo modelo de Escola, NÓVOA 

(2012) em um vídeo22 de uma de suas palestras é enfático quando o mesmo cita que 

o quadro negro é uma estrutura criada para fixar a aprendizagem na sala de aula que 

até então não era assim. É uma estrutura vazia na sua visão. A estrutura fixa e vazia 

citada por ele agora perde espaço para a estrutura móvel ou não, que pode ocorrer 

no uso de um telefone celular, tablet, lousa digital, computador, Ipad ou qualquer outro 

recurso tecnológico que em segundos preenche aquele espaço que antes se 

demorava em certos casos até 50 minutos de 1 hora aula para ser preenchido. 

                                                      
22III ENCONTRO PIBID UNESPAR - Antonio Nóvoa - Conferência “Formar professores para o futuro” 
Disponível no youtube pelo endereço: https://www.youtube.com/watch?v=r4Vz_-nm5QQ Acesso em 27 
de fevereiro de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=r4Vz_-nm5QQ
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Para NÓVOA, a aprendizagem neste novo momento com o uso das tecnologias 

está modificando a maneira das crianças pensarem.Não faz mais sentido para esta 

nova geração ficar dentro de uma sala com 4 paredes e fechado para a transmissão 

do conhecimento. Esta geração quer produzir o conhecimento e socializar o 

mesmo.Acreditamos que pelo Programa PIBID, podemos aproximar estas gerações. 

Tais ações possam ocorrer na prática incentivando mudanças importantes na atuação 

de todos envolvidos naEducação Pública.  
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5.  ANÁLISE DOS DADOS                                                                                         

 

Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser 
aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos 
alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto 
em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de 
transferir conhecimento (FREIRE, 1996, p.47) 

 
 

Este capítulo se constitui primeiramente de um tópico em que mostra a 

organização e a estrutura da análise das entrevistas e, em seguida são apresentados 

os tópicos representativos dos três eixos de análise: (1)Conhecendo os 

Coordenadores de Área, (2) Implementação das TDIC e (3) Avaliação do PIBID. O 

último tópico, retrata a síntese dos eixos analisados envolvendo os subprojetos de 

matemática do PIBID. 

 

5.1.Organização e Estrutura da Análise 

 

A análise dos dados coletados desenvolvida neste capítulo focaliza três eixos: 

(1) Conhecendo os Coordenadores de Área, (2) Implementação das TDIC e (3) 

Avaliação do PIBID, os quais se configuram de forma inter-relacionada, possibilitando 

identificar aspectos que nos permite a compreender Como vem sendo 

implementado o uso das TDIC pelos Coordenadores (formadores) de 

professores de Matemática no desenvolvimento do projeto PIBID em diferentes 

Universidades federais brasileiras?  

Quanto aos eixos (1) Conhecendo os Coordenadores de Área, (2) Formação 

do novo Professor de Matemática com uso de TDIC e (3) Avaliação do PIBID, a análise 

se baseou nos registros das entrevistas realizadas junto aos 15 coordenadores de 

área dos subprojetos de matemática das Universidades participantes. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, a partir daí foram feitas várias 

leituras destacando no texto as ideias chaves relacionadas ao tema da pesquisa, as 

quais deram origem à Analise do Conteúdo e a compreensão da pergunta de 

pesquisa. As questões norteadas das entrevistas foram agrupadas nos respectivos 

eixos (1), (2) e (3) de análise como ilustra a figura  3 a seguir: 
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Figura 19: Agrupamento das questões nos respectivos eixos

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Assim, as questões 1 a 3 nortearam os depoimentos dos entrevistados em 

relação ao eixo (1) Conhecendo os Coordenadores de área, as questões 4 a 8 em 

relação ao eixo (2) Implementação das TDIC e de 9 a 12 em relação ao eixo (3) 

Avaliação do PIBID. Utilizamos para análise alguns gráficos extraídos do programa 

software NVIVO 11. 

    
 

5.2 Eixo 1–Conhecendo os Coordenadores de Área 
 

Analisamos as respostas dos C.A. nas entrevistas transcritas. As perguntas se 

encontram no apêndice A. Para manter sigilo dos pesquisados, utilizamos abreviações 

de duas letras, sendo consoante e/ou vogal para cada Coordenador(a) de área. 

Conforme representação abaixo: 

AO, CO, EA, FD, FO, GA, GE, JH, JA, LY, RA, RO, TO, VI e VA. 

Os coordenadores de área possuem perfis distintos. Para conhecer os 

participantes da pesquisa, necessitamos inicialmente entender como os mesmos 

aderiram ao subprojeto PIBID, já que algumas situações foram modificadas desde sua 

implantação. Uma delas foi à seleção do próprio coordenador de área. O quadro a 

seguir mostra os critérios estabelecidos pelos editais, seja o primeiro em 2007 e o 

último em 2013: 

 
Quadro10–Comparativo de Editais para Coordenadores de Área 

EDITAL 2007 EDITAL 2013 

Serão concedidas bolsas de 
coordenação aos professores 
coordenadores dos projetos 
aprovados, que observem as regras 
do Programa e que atendam aos 
seguintes requisitos: 

O bolsista PIBID de coordenação de 
área afirma preencher todos os 
requisitos listados a seguir: 
 

a) pertencer ao quadro efetivo da 
instituição; 

I. possuir formação – graduação ou 
pós-graduação – na área do 
subprojeto; 

b) estar em efetivo exercício no 
magistério da educação superior 
pública; 

II. pertencer ao quadro permanente 
da IES e, quando se tratar de 
instituição privada, possuir carga 
horária de, no mínimo, 12 (doze) 
horas semanais e, preferencialmente, 
não ser contratado em regime horista; 

c) ser, preferencialmente, docente de 
curso de licenciatura; 

III. ser docente de curso de 
licenciatura, na área do subprojeto a 
coordenar; em caso de subprojeto 
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interdisciplinar, sua área deve ser 
uma das que compõem o subprojeto; 

d) possuir experiência mínima de três 
anos no magistério superior. 

IV. possuir experiência mínima de três 
anos como docente no ensino 
superior; 

 V. possuir experiência na formação de 
professores ou na execução de 
projetos de ensino, comprovada, no 
Currículo Lattes, por pelo menos dois 
dos seguintes critérios: 
a) orientação de estágio em curso de 
licenciatura; 
b) curso de formação inicial e/ou 
continuada ministrado para 
professores da educação básica; 
c) coordenação de programas ou 
projetos de formação para o 
magistério na educação básica; 
d) experiência como docente ou na 
gestão pedagógica da educação 
básica; 
e) produção na área. 

 VI. não ocupar o cargo de reitor, vice-
reitor, presidente, vice-presidente, 
pró-reitor ou qualquer outro cargo 
equivalente na IES. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 Podemosobservar que no Edital de 2013 foi dado prioridade para que o 

coordenador de área tivesse experiência na formação de professores ou na execução 

de projetos de ensino em pelo menos dois dos cinco critérios estabelecidos no edital. 

Isso sem dúvida já nos mostra um grande avanço já que no início do Programa, 

professor com titulação de bacharel poderia concorrer ao cargo de coordenador de 

área do subprojeto de Matemática, apesar de não ter nenhum contato com as Escolas 

de Educação Básica. Temos esta comprovação na fala23 de um dos coordenadores: 

 
“Na verdade, tiveram outros dois professores que concorreram, e aí 
como o colegiado naquela época estava um pouco rachado, foi 
aprovado a proposta de professor de física. Só que quando passou 
pelo colegiado, aí começou a tramitar, chegou nas estancias 
superiores e eles detectaram que esse professor não podia estar a 
frente do PIBID matemática uma vez que ele não tinha formação na 
área”. (VI) 
 

                                                      
23As citações das falas transcritas das entrevistas serão apresentadas em itálico. 
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Verificamos que desta forma o novo edital integra formalmente a necessidade 

do C.A. ser um profissional que tenha alguma experiência com a Escola Pública. 

Dando início as perguntas das entrevistas, temos a primeira questão: 

Qual a sua formação? Quais disciplinas você ministra/ministrou na 
licenciatura em Matemática? Quantos anos trabalha nesta instituição? 

 

A primeira questão procurou identificar as características de trabalho quanto à 

atuação nas Universidades Federais. Dividimos a primeira questão em 3 momentos 

que no final nos deram a ideias de atuação destes docentes. Geramos 3 gráficos 

distintos. O primeiro mostra a formação dos C. A. participantes: 

 

Gráfico 2: Titulação dos C.A. 
 

 Titulação 

 
 

 

5                        9 
 

Doutores(as) 
 

 
 

  

1 

 
Doutorando(a) 

 

 
 

  

 Mestres  

 
 

   
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Constatamos que a maioria dos entrevistados possui doutorado em sua 

formação acadêmica. Isso se deve ao crescimento de programas e bolsas voltados 

para a capacitação de professores como programas MINTER e DINTER 24 

relacionando esta capacitação de docentes em parceria com Instituições de Ensino 

Superior nacionais, sejam elas Universidades públicas ou privadas com notas iguais 

ou superiores a quatro na avaliação realizada pela CAPES dos programas de pós-

graduação stricto sensu. Tivemos também incentivo pela CAPES com aumento 

significativo de bolsas de mestrado e doutorado sanduíche ou mestrados e doutorados 

plenos no exterior conforme apresentam os dados do site da CAPES. 

                                                      
24 Mestrado Interinstitucional (Minter) e Doutorado Interinstitucional (Dinter) são turmas de mestrado e de 

doutorado acadêmicos conduzidas por uma instituição promotora nacional nas dependências necessariamente de 

uma instituição de ensino e pesquisa receptora. Extraído do site do MEC. Acesso em 27 de março de 2018. 

Disponível em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/projeto-minter-e-ou-dinter 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/projeto-minter-e-ou-dinter
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Além do número de programas de pós graduação, devido ao crescimento de 

Institutos Federais de Ensino Superior (IFES), de Universidades Federais e de 

instituições privadas espalhadas pelo país, consequentemente tivemos crescimentos 

de 379% e 486,2% no número de mestres e doutores, respectivamente de 1996 a 

2014. Segue o gráfico abaixo extraído site citado acima: 

 

Figura 20: Número de Mestres em 2014 

 
Fonte: Coleta Capes 2015 

 

Figura 21: Número de Doutores em 2014 

 
Fonte: Coleta Capes 2015 

Podemos reforçar o crescimento na titulação dos docentes em nosso país nos 

últimos anos devidos as políticas públicas que se tornaram mais intensas neste novo 
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milênio, conforme mencionado no capítulo anterior. Outras informações neste sentido 

já constam nos capítulos anteriores desta tese. 

Com relação às Disciplinas, os docentes apresentaram várias atuações 

conforme o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3: Docentes e Disciplinas Ministradas 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 
Observa-se que existe quase uma igualdade no número de disciplinas 

ministradas da área de Educação Matemática e Educação em relação as disciplinas 

específicas de Matemática. Isso sem dúvida nos mostra que existe uma tentativa de 

contrução para um possível equilíbrio destas disciplinas em seus respectivos 

colegiados na formação regular de seus acadêmicos no decorrer do curso de 

graduação.  

Ter docentes na área de Educação e Educação Matemática em pé de 

igualdade com os docentes que atuam mais em disciplinas específicas de Matemática 

mostra uma evolução dos colegiados e das novas grades curriculares nos cursos 

regulares de Matemática das Instituições Federais de Ensino Superior. Basta lembrar 

que até pouco tempo atrás sequer existiam disciplinas em grande quantidade nos 

cursos de Licenciatura espalhados no país. Ter hoje além de disciplinas, docentes 

com esta formação para poderem transitar entre as disciplinas de Matemática e de 

Educação Matemática só fortalecerá a formação dos novos professores de 

Matemática. Podemos notar que na fala a seguir, um dos entrevistados faz uma 

relação das disciplinas que já ministrou com seu tempo atuando na Instituição como 

docente.  
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“Como eu tenho muitos anos eu já ministrei muitas disciplinas, o 
Cálculo, as disciplinas de Fundamentos, já ministrei disciplinas de 
Educação Matemática, atualmente nesta área eu tenho a disciplina de 
Filosofia da Educação Matemática, já coordenei Estágio 
Supervisionado já também acompanhei Estágio, já ministrei Práticas 
de Ensino, enfim, eu já passei por várias disciplinas.” (VA) 

 

A atuação de professores em disciplinas de Matemática e da área de Educação 

Matemática mostra uma mudança necessária para as licenciaturas que passou por 

muito tempo fechado no modelo de seus professores atuarem em suas disciplinas 

específicas, na qual foram aprovados em concursos públicos. Com o decorrer dos 

semestres, a formação deste professor tende a acrescentar novas experiências. 

Justamente, neste sentido, apresentamos o gráfico abaixo com relação ao Tempo de 

docência nestas instituições de ensino: 

 

Estar atuando há mais ou menos tempo como docente pode nos remeter para 

uma análise posterior sobre a influência ou não dos sujeitos na elaboração de ações 

com uso de TDIC e também relacionados ao trabalho de Estágio, conforme sua 

experiência como docente e através de sua formação. 

Podemos notar docentes que acabaram de terminar seu estágio probatório e 

se efetivaram nas Universidades e docentes com carreiras intermediárias já que o 

maior tempo se refere há 12 anos na mesma Instituição. Podemos dividir estes 

Gráfico 4: Docentes x Anos de Trabalho 
 

14 
                      

 

                

12 

    
 

                     
 

12                       
 

              11       
 

                     
 

             10         
 

10                       
 

          

8 

          
 

                     
 

8 
                      

 

        7            

Número de Docentes 
 

                    
 

       

6 
             

 

                    
 

                     
 

6 
                      

 

  

4 
5                Quantidade de Anos  

                  
 

                     
 

4                       
 

 3   3 3               
 

                  
 

             2         
 

2 

                      
 

 2 
1     1 1   1 1     

 

             
 

0                       
 

              
 

                       
 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio 
autor 
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gráficos em 3 grupos, relacionados em três faixas de atuação, sendo a maioria de 

6 docentes com até 5 anos de atuação, 5 docentes na faixa de 6 a 10 anos de 

atuação e a última faixa com 4 docentes com mais de 10 anos de atuação docente 

na IES de origem da pesquisa. 

Isso só reforça, como já foi mencionado no capítulo 2, a expansão25 dos 

programas das Universidades federais que desde 2003 mudaram o cenário nacional 

com vários campus pelo país, sejam nos Institutos Federais, sejam nas 

Universidades Federais. Estes dados são públicos e se encontram na página do 

MEC reforçando esta ideia.  Segue o gráfico da questão número 1 a partir das falas 

dos entrevistados com relação à sua formação e disciplinas ministradas: 

 
Gráfico 5: Síntese das Respostas da Questão 1 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor com o Software NVIVO. 

 

Podemos verificar neste gráfico uma síntese das respostas dadas pelos 

coordenadores, sejam pelas suas titulações desde a graduação à pós-graduação 

Stricto Sensu e distintas disciplinas ministradasdurante atuação profissional nas áreas 

                                                      
25 Mais informações favor consultar site do MEC. 
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de Educação/Educação Matemática e nas disciplinas específicas de Matemática que 

o currículo da maioria das Licenciaturas em nosso país exige. Dando continuidade à 

análise, temos na questão 2: 

Quando você ingressou no PIBID e porque decidiu coordenar o subprojeto de 

Matemática? 

Nesta segunda questão buscamos entender os possíveis motivos de se atuar 

no subprojeto PIBID que tem uma linha muito clara de trabalho na Escola Pública e 

que poderá ser uma novidade no cotidiano de alguns coordenadores que não estejam 

acostumados a sair do espaço físico da Universidade com deslocamentos para 

Escolas de Educação Básica. Além disso, o fato de ter ocorrido até o momento 

diferentes editais desde o início do Programa e o tempo que cada docente está 

inserido no subprojeto pode nos dar informações distintas no decorrer da entrevista 

com sua atuação na proposta. Tivemos o seguinte gráfico: 

 
Gráfico 6: Ano de Ingresso no PIBID x Quantitativo de Docentes 

 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 
Podemos notar que mais de 70% dos docentes ingressaram no PIBID 2013 em 

diante.Isso se deve aos investimentos neste edital que contribuiu muito para a 

ampliação do Programa. Foi a primeira vez que se pensou no modelo de atuação com 

4 anos e permitido a prorrogação por igual período. Um modelo que pode trabalhar a 

proporcionalidade de crescimentos quantitativos de todos os envolvidos já que o 
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número de docentes universitários é proporcional ao número de alunos de iniciação à 

docência. De 1 a 20 alunos de graduação, poderá atuar 1 C.A.. Já de 21 a 40 poderão 

ser 2, e assim por diante, e esta é uma grande mudança já que em editais anteriores 

não ocorria. 

Por exemplo, em uma das 13 instituições participantes da pesquisa, 

observamos que a mesma teve 45 bolsistas de graduação, fato este que proporcionou 

ter a participação de 3 C.A. no projeto. Isto mostra um maior quantitativo de 

formadores (C.A.), de futuros professores (licenciandos), professores da Educação 

Básica (supervisores) e um aumento do número de Escolas atendidas. Em relação ao 

subprojeto matemático, esta instituição atuou em 9 Escolas de Educação Básica e 

contou com 9 docentes das Escolas, um enorme crescimento já que o mesmo 

programa PIBID em 2013, atendia apenas uma Escola nesta mesma cidade, já que o 

edital assim normalizava o atendimento.  

É uma mudança significativa alterar a realidade de 9 Escolas, atuar com 9 

supervisores, 45 bolsistas de graduação, além de contar com 3 professores da 

academia ao invés de apenas 1. Isso sem falar no crescimento profissional de todos 

os envolvidos. 

Não queremos ficar apenas em ganhos quantitativos, mas sim de pessoal. Não 

temos dúvida que o professor precisa ser valorizado. Neste sentido citamos NÓVOA 

(2014) em uma entrevista26  que  corrobora com a ideia de que precisamos apoiar o 

professor em sua tarefa educacional: 

 
Para reforçar a Escola Pública, na minha opinião há 3 prioridades: A 
primeira são os Professores, a segunda são os Professores e a 
terceira são os “Professores, isto é, é preciso ter professores 
ponderados, dar boas condições de trabalho, professores motivados, 
mobilizados, competentes, com planos de carreira, valorizados do 
ponto de vista salarial, valorizados do ponto de vista da sua formação 
e se não conseguirmos darmos esta prioridade aos professores, é 
muito difícil construir Escolas Públicas de qualidade. 

 

A melhoria da Educação pública brasileira passa efetivamente para um olhar 

profundo na formação do professor, além de um plano de carreira e melhor condição 

física das Escolas para o desenvolvimento de um trabalho coletivo na prática. 

                                                      
26 Transcrição da entrevista de NÓVOA A. intitulada Desafios da Educação - Antonio Nóvoa (Portugal) e 

Cristovam Buarque (Brasil). UNIVESP. Publicado em 6 de out de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj5WRKG00Tw 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj5WRKG00Tw
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Entendemos que existiu alguma motivação dos C.A. para atuarem no PIBID, já 

que muitos não são especificamente da área de Educação Matemática. Na maioria 

dos casos a aceitação ao edital foi atendida. Lembrando que existiram bastantes 

mudanças desde o primeiro edital em 2007. Falamos sobre isso no início deste 

capítulo.  

Vale ressaltar que existiram diferenças importantes de serem mencionadas já 

que em certos colegiados não existiu concorrência e até falta de professores, porém 

em outros, além de concorrência, existiu a necessidade de se julgar o mérito e a 

prioridade de atuar no programa docentes que sejam da área de Estágio ou de 

Educação Matemática ou de ensino em geral. Como já dissemos anteriormente, existe 

vários “Brasis” dentro do Brasil e devido esta diversidade cultural dos sujeitos e das 

Universidades e seus respectivos Planos Pedagógicos Curriculares de licenciatura, 

não é possível que uma única regra ou item do edital seja sempre atendida por ser 

equidade.  

A entrada no subprojeto era um item importante do edital. As falas dos 

coordenadores abaixo remetem diferenciação dos mesmos sobre sua entrada no 

projeto: 

“estava à frente da coordenação do curso de matemática; tiveram 
outros dois professores que concorreram; colegiado naquela época 
estava um pouco rachado; aprovado a proposta de professor de física; 
chegou nas estancias superiores, professor não podia estar à frente 
do PIBID matemática pois não tinha formação na área.” (VI) 
 
“não foi muito uma escolha, a gente tem um campus pequeno; corpo 
docente reduzido.” (TO) 
 
“não houve manifestação de interesse no colegiado. NDE do curso, 
ocorreu o mesmo problema e então me candidatei a coordenação.” 
(LY) 
 
“eu era uma das poucas professoras que tinham essa formação na 
Educação Matemática.” (EA) 

 

A interpretação do edital não é um fato isolado, mas sim contextual. Nas falas 

dos C. A. visualizamos exatamente os encaminhamentos feitos e suas diferenças 

devido as diversas naturezas de realidade. Em alguns sem concorrência e disputa 

interna pela falta de profissionais para atenderem o edital e em outros casos a disputa 

ocorrendo e sendo interpretado integralmente, ou seja, “levado ao pé da letra” os itens 

do edital. 

Por motivos distintos verificamos nas falas acima que em poucos colegiados 



 

 

128 

 

 

 

houve mesmo disputa para assumir a vaga no programa. Teria isso ocorrido devido 

ao item do edital que estabelece as prioridades para se atuar no projeto ou porque 

existem hoje mais profissionais da Educação Matemática nos colegiados das 

Universidades Federais: Tal questão não é objetivo de nosso estudo, mas pode ser 

objeto de análise em futuras pesquisas. 

Apesar de ser um edital válido para todo o país, não foi observado as diferenças 

regionais e estruturais que todas as Universidades federais possuem, já que apesar 

dos docentes terem salários recebidos pelas suas titulações, as diferenças de cada 

colegiado devem sim ser valorizadas, pois temos sujeitos distintos um do outro e a 

diversidade é uma característica de nosso país. Poder ir e voltar e entender estas 

diferenças se faz necessário. Neste sentido citamos D’AMBRÓSIO (2013) 27  que 

emprega muito bem a ideia de sairmos da Gaiola Epistemológica para termos outro 

olhar que é importante para que a mudança realmente aconteça. 

 

A criatividade ampla,como resposta de cada indivíduo aospulsões de 
SOBREVIVERe de TRANSCENDER,deve ir além da mesmice 
repetitiva,o que só é possível se pudermossair e voar, ver e ouvir,e 
voltar livremente,conhecendo e aprendendo sobreoutros espaços, 
outras oportunidades eos PERIGOS a que estamos sujeitos. 

 

Seria pelo fato dos professores da área de Educação Matemática estarem um 

pouco mais soltos da Gaiola Epistemológica, parafraseando D’Ambrósio. É evidente 

que as formações e atuações de matemáticos e educadores matemáticos são 

distintas, mesmo que os mesmos ocupem a mesma função de trabalho na academia. 

É como se um fosse mais teórico e o outro mais prático, sendo que nenhum é melhor 

que o outro, já que o melhor é possuir tanto teoria quanto à prática, parafraseando 

agora Freire. 

Possuir licenciatura e ser docente das disciplinas de Ensino, como Estágio 

Supervisionado, foi uma das prioridades solicitadas neste último edital e nem todos os 

colegiados de Matemática pelo país aceitaram tal exigência espontaneamente, em 

alguns casos, a formalização desta prioridade pela instituição foi realizada após 

discussões nos colegiados. Segue algumas falas neste sentido, 

 

“quem coordenava o subprojeto do PIBID não era professor da área 

                                                      
27A Interdisciplinaridade e a Transdisciplinaridade na Formação do professor. Slide n 33 da Jornada da 

Educação. UNIBAN, Campus Marte. De 1 a 4 de Outubro de 2013.    disponível em 

https://docs.google.com/file/d/0B4JIJny_-_7pcjJlem9BZEhYNkE/edit . Acesso em 26 de fevereiro de 2018. 

https://docs.google.com/file/d/0B4JIJny_-_7pcjJlem9BZEhYNkE/edit
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da educação matemática; era professor da matemática mesmo; lutei 
para que fosse para a educação matemática cuidar do subprojeto 
PIBID; ele visa a formação do professor de matemática.” (EA) 

 

Ao mesmo tempo que em outros colegiados não houve disputa e até 

inicialmente uma falta de interessados para atuar no programa: 

 

“...diante da demanda que nós tínhamos na época, que precisávamos 
de dois coordenadores e só tínhamos uma candidata e acabei optando 
por me inscrever pra fazer parte da equipe.” (CO) 

 

Tivemos profissionais que aderiram ao programa por serem da área de Estágio 

ou por estarem ligados às disciplinas de ensino na Educação Matemática. Esta foi 

uma das mudanças apresentadas neste edital que passou a dar prioridade aos 

docentes da área de ensino por estarem habituados no seu dia a dia com o convívio 

nas Escolas Públicas do nosso país. Mas, também tivemos pessoas que aderiram ao 

programa justamente por enxergar que o Estágio da maneira que ele vem sendo 

desenvolvido nas licenciaturas é ineficiente e, o PIBID, pelos seus princípios pode ser 

uma possível solução para melhorar a aproximação entre os saberes da Universidade 

com os saberes da Escola. Podemos observar tal análise abaixo: 

 

“o atual modelo, ele não tem uma parte prática, eu não considero os 
estágios uma parte prática. O estágio fica na teoria, o aluno vai na 
escola, observa, intervêm de forma congelada porque ele está debaixo 
de um professor regente da sala de aula ele intervêm de forma 
congelada e sempre seguindo os mesmos vícios do professor, porque 
não tem espaço para alterar, é uma questão que eu critico demais a 
forma do atual modelo do estágio, se eu pudesse optar como 
autoridade ou alguma coisa, eu eliminaria o modelo atual do estágio, 
seria apenas uma disciplina teórica e o PIBID, na minha opinião, se 
considera uma prática profissional, porque no PIBID o aluno não fica 
tão preso aos vícios.” (FD) 

 
 

Esta forma de estar presente na Escola pelo PIBID se diferencia sim do 

momento vivído nas disciplinas de Estágio Supervisionado. Mas este acréscimo de 

tempo deve ocorrer para uma elaboração do que fazer na reflexão entre o novo 

professor com o professor regente, diálogos que nem sempre ocorrem pela forma 

burocrática pelos preenchimentos de documentos e relatórios oriundos na disciplina 

de Estágio. Também não devemos culpar o professor regente pela sua maneira de 

atuar com os estagiários, esta prática também ocorreu com eles anos anteriores de 

se efetivar como docente na Escola e é natural repetir tais procedimentos. Citamos 
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ALARCÃO. (2003, p..) que reitera o novo papel do professor numa sociedade da 

informação e que necessita se transformar em sala de aula na produção do 

conhecimento:  

Não há que declarar morte ao professor. Pelo contrário, na era da 
informação, ele é o timoneiro na viagem da aprendizagem em direção 
ao conhecimento.Os professores são estruturadores e animadores 
das aprendizagens e não apenas do ensino.Primeiro que tudo, os 
professores têm que repensar o seu papel. Se é certo que continuam 
a ser fontes de informação, têm de se conscientizar que são apenas 
uma fonte de informação, entre muitas outras. Deve, no entanto, 
salientar-se que o seu valor informativo tem níveis diferentes 
conforme o acesso que os seus alunos puderem ter a outras fontes 
de informação. É fundamental que os professores percebam esta 
diversidade.O professor tem, também ele, de se considerar num 
constante processo de auto-formação e identificação profissional. 
Tem de ser um professor reflexivo numa comunidade profissional 
reflexiva. 

 

A autoradestaca a necessidade de rever o papel do professor, pois hoje ele não 

pode ser mais um transmissor de informação, ele precisa estar atento há existência 

de artefatos tecnológicos presentes na sociedade e na Escola. O professor e o futuro 

professor atualmenteprecisa conceber que a formação deve ser continuada e deve 

ser contínua e num constante diálogo entre a Universidade e a Escola. A 

transdisciplinaridade acontece naturalmente entre todos os envolvidos. NÓVOA 

(2017) em sua entrevista28 nos diz que, 

 

Quando falamos em Formação de Professores, falamos em 3 
momentos. O momento da Formação Inicial, e o momento da 
Formação Inicial é nas Universidades, mas esta Universidade tem que 
estar ligada há profissão e as Escolas. Mas este primeiro momento é 
sobretudo o momento Universidade. 

 

Na visão de NÓVOA, o PIBID faz esta ligação da Universidade com a Escola 

ajudando na passagem do primeiro para o segundo momento de formação, além de 

fornecer mais tempo de diálogo entre estes segmentos do que na disciplina de Estágio 

supervisionado que possui carga horária limitada e reduzida. Ainda usando as ideias 

de NÓVOA (2017),   

                                                      
28 Precisamos colocar o foco na formação profissional dos professores. (Instituto NET Claro Embratel 

Publicado em 24 de maio de 2017) https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E  Acesso em 27 de 

fevereiro de 2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E
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“Há um segundo momento que é o momento de transição, que nós 
chamamos de Indução Profissional. Quando se passa de aluno da 
Universidade para professor da Escola. Os 2, 3 4 primeiros anos de 
formação de exercício da profissão, estes anos são decisivos. Os anos 
mais importantes de um médico são os 3 ou 4 primeiros anos do jovem 
médico, os anos mais importantes de um professor, são os 3 ou 4 
primeiros anos do jovem professor. Nestes anos, o jovem professor 
tem que ter apoio, tem que ter ajuda dos professores mais experientes, 
tem que ter o enquadramento que as vezes ele não tem tido. Então é 
preciso encontrar uma forma de enquadramento, de mentoria, de 
supervisão, de apoio e acompanhamento. 

 

Sem dúvida o início da carreira do professor é muito importante e com o modelo 

de atuação do PIBID que disponibiliza mais tempo deste novo professor em diálogo e 

aprendizagem com a teoria da academia e com a prática da Escola, não resta dúvidas 

de que ele poderá ter mais experiências do que apenas indo nas Escolas nos 

momentos do Estágio Supervisionado no final do seu curso.  

Podemos notar que nesta pergunta, eles comentam sobre pouca disputa 

interna, apresentam ideias de condução do projeto tentando a melhoria para a 

Educação no geral e possíveis diferenças de atuação da Licenciatura dialogar com a 

Escola que está acostumada na disciplina de Estágio Supervisionado, expandir tal 

contato na atuação do PIBID, principalmente para a formação inicial dos futuros 

professores. O PIBID abre este leque dando mais tempo de permanência do futuro 

professor com a prática escolar.  

A questão 3 fecha este eixo de análise que está focado em conhecer o perfil 

destes professores universitários quando diz:  

Como ocorreu o seu processo de formação em relação ao desenvolvimento do 

trabalho educativo com TDIC no processo de ensinar e aprender Matemática? 

 
No que diz respeito à Formação, temos constatado que muitos não tiveram 

formação apropriada para o uso de TDIC, seja na época de sua graduação, seja no 

decorrer de sua formação continuada como docente na carreira. Segue abaixo 

respostas dos sujeitos que corroboram com esta análise: 

 
“vou fazer 53 anos, então, quando eu comecei a fazer a minha 
graduação ainda não tinha esses computadores de pequeno porte que 
nós temos hoje muito menos notebook. Eu trabalhei na época com 
grande porte que hoje em dia praticamente só empresas grandes que 
trabalham.” (AO) 
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“a gente fazia alguma programação até naquele MSDOS; você 
aprendia programar uma soma, programar uma subtração, programar 
uma expressão matemática, mas era só isso que você aprendia; na 
época em que eu fiz mestrado que parece que estava muito em ênfase 
o CABRI;” (EA) 
 
“há quinze anos atrás não era tão disseminado; o uso do computador 
para o ensino quanto hoje em dia.” (GA) 
 
“na verdade não tive nenhuma formação, não recebi nenhuma 
formação para trabalhar com as tecnologias, não é, como TIC’S ou 
TDIC.” (VA) 
 
“meu processo de formação aconteceu a medida que a prática 
demandava, não fiz um, não tive um processo especial de formação.” 
(JA) 
 
“Na minha formação? Não tive nenhuma.” (VI) 
 
“Para ser sincero na minha formação mesmo eu não tive muito.” (JH) 

 
 

Constatamos que temos várias fases na mudança de tecnologia. Enquanto 

alguns relatam terem estudados na época de grandes computadores, outros relatam 

programações em sistemas que eram bastante utilizados no final da década de 90, 

mas no geral confirmam a falta de formação naquela época. Hoje em dia nos 

deparamos ao momento que todos possuem esta tecnologia na palma de suas mãos. 

Um outro contexto e momento importante da nossa sociedade que é digital e o ensino 

também precisa viver estes momentos simultaneamente.   

Mas mesmo muitos não possuindo tal formação ou tendo pequena formação 

no assunto e com a necessidade de buscar mais conhecimento para atuar diariamente 

lecionando Matemática na lida de ser docente e atuar com uma nova geração de 

alunos que tendem a utilizar tecnologia naturalmente em seu cotidiano, aprimorando-

se a partir da prática. Isso é evidente em algumas falas: 

 

“Então, foi nenhum; nunca tive contato na educação básica com 
tecnologias digitais; Tecnologias digitais na geração que eu venho não 
tinha isso; lecionei por muitos anos nas Escolas, na época que eu 
lecionava não tinha é aparato tecnológico nenhum;  nem calculadora 
tinha; história da matemática, também não tinha essa interface com 
tecnologia digital; vim lecionar aqui na UTFPR; eu praticamente que 
estruturei um laboratório; meu contato começou meio por ai na lousa 
digital.” (EA) 

 

Podemos dizer que a tecnologia chegou primeiro nas Escolas como uma 

Política Pública pelos programas ProInfo conforme abordado inicialmente em 
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capítulos anteriores deste trabalho e depois na academia, já que as Escolas são 

equipadas e na maioria dos casos não faz o uso das mesmas, embora os governos 

tenham investido em diversas formações continuadas de professores e de gestores 

de Educação Básica, mas ainda falta formação na maioria dos cursos de Licenciatura. 

Não temos hoje na maioria dos cursos de Licenciatura em Matemática, a disciplina de 

TDIC como uma disciplina obrigatória em sua grade. 

E nesta atuação necessária pelas atuais circunstâncias, também são 

encontradas nas ações do PIBID que não deveria ser uma ilha em relação ao ensino 

que este mesmo docente efetua no curso de licenciatura. Podemos notar na fala 

abaixo que pela necessidade de formação na equipe de atuação, foi necessário 

reorganizar a atuação do C.A. na condução do projeto para que o uso de TDIC fossem 

utilizados na prática: 

 

“Na prática, nunca fiz cursos, exceção daqueles que organizei para os 
bolsistas do PIBID.” (LY) 

 
 

 Fica claro que o PIBID teve papel fundamental na atuação deste C.A. que se 

não estivesse atuando no Programa, não daria prioridade de organizar cursos com 

uso de TDIC na Licenciatura, seu local diário de trabalho. Isso sem dúvida pode 

corroborar com a ideia de que não possuímos ainda uma cultura digital no ensino 

brasileiro. Nem todos nossos alunos estão capacitados e adaptados para este novo 

século, menos ainda as direções administrativas e os docentes se comparados aos 

discentes. Os professores não estão em pé de igualdade para atuarem nesta questão 

de igual para igual com os discentes. Sobre a formação dos professores no Brasil, 

NÓVOA (2017) em uma entrevista29 nos diz que, 

 
O Panorama geral da Formação de Professores no Brasil é muito 
preocupante. Mas é também no mundo. Se eu tivesse que dizer uma 
coisa apenas, a coisa que eu diria é a seguinte: Nós precisamos 
colocar o foco e eu vou utilizar a palavra que eu quero mesmo utilizar, 
na Formação Profissional dos Professores. 
 

Qual será o conhecimento profissional necessário para a formação deste novo 

profissional que pretende fazer uso de TDIC? Neste sentido citamos PRADO e 

                                                      
29 Precisamos colocar o foco na formação profissional dos professores. (Instituto NET Claro 

Embratel Publicado em 24 de maio de 2017) https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E  

Acesso em 27 de fevereiro de 2018. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E
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VALENTE (2003,p.22) quando apresentam como se deveria atuar a formação do 

professor quanto ao uso de TDIC: 

 

[...] é necessário o professor recontextualizar aquilo que aprendeu no 
seu contexto de trabalho. Essa recontextualização implica integrar 
diferentes ferramentas computacionais e os conteúdos disciplinares, 
possibilitando colocar em prática os fundamentos teóricos e recriar 
dinâmicas que permitam lidar, ao mesmo tempo, com as inovações 
oferecidas pela tecnologia, suas intenções educacionais e os 
compromissos do sistema de ensino. Essas ações não são simples de 
serem realizadas. O contexto da Escola é diferente daquele que o 
professor vivencia em um curso. O conhecimento envolvido em cada 
situação de aprendizagem possui singularidades e características 
definidas pelo próprio contexto. 
 

Sem dúvida, este perfil de profissional precisa integrar conhecimentos 

tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo, princípios do TPACK. MISHRA e 

KOEHLER (2006,p.1022)30 destacam as dificuldades iniciais dos professores quando 

nos dizem que: 

Embora nem todos os professores tenham abraçado essas novas 
tecnologias para uma série de razões, incluindo um medo de mudança 
e falta de tempo e apoio, o fato de que essas tecnologias estão aqui 
para ficar não pode ser duvidado. Além disso, o rápido ritmo de 
evolução destas novas tecnologias digitais impede-os de se tornarem 
"transparentes" em breve. Os professores terão que fazer mais do que 
simplesmente aprender a usar ferramentas atualmente disponíveis; 
Eles também terão que aprender novas técnicas e habilidades como 
as tecnologias atuais se tornam obsoletas. 

 

Estas técnicas e habilidades citadas acima, precisam ser incorporadas no 

cotidiano escolar dos docentes. Os docentes precisam ser humildes e o 

reconhecimento por parte dos mesmos, de que necessitam de ajuda dos gestores, 

das instituições formadoras, dos colegas de trabalho, de toda a comunidade 

acadêmica, para enfim, poderem atuar naturalmente no ensino de Matemática se 

fazendo na possibilidade, quanto ao uso de TD, é fundamental.Pelo menos nas ações 

do PIBID conseguimos encontra-las. Neste sentido analisamos a forma como estes 

docentes lidam com o uso de TDIC em suas disciplinas, 

 

“na medida assim que isso começa a surgir nas Escolas Públicas, 
começa a surgir na própria universidade, começa a ser tema de 
pesquisa.” (VA) 
 
“comecei a me interessar pela área de tecnologia em função de tudo 

                                                      
30 Tradução nossa. 
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que a gente tem visto na sociedade, e é até uma demanda dos meus 
alunos.” (GE) 
 
“Aprendi muita coisa sozinha; procuro utilizar isso e ensinar os meus 
alunos através de curso de extensão e dentro do subprojeto do PIBID 
alguma ações estão voltadas ao uso da tecnologia; considero isso 
importante e ensino aos meus alunos a mexer nesses programas e a 
partir disso a gente começa a utilizar na sala de aula.” (RA) 

 

Mesmo com dificuldades na formação, os docentes se desdobram e 

conseguem na prática mudar o cenário de aprendizagem e tentam na medida do 

possível, ensinar Matemática de uma forma diferente neste novo século. 

 

“eu precisava usar GeoGebra, aprendi a usar GeoGebra. Resolvi fazer 
um festival de performance de matemática digitais, então vamos 
estudar isso; foi assim, a medida que da necessidade.” (JA) 
 
“depois que eu assumi como professor aqui, certo, eu comecei a 
desenvolver isso aqui em relação ao uso de tecnologias para o ensino 
para os meus alunos, que é o Geogebra, certo, outro programa que 
eu uso muito é o Máxima, certo, que são programas matemáticos para 
o uso do ensino, então, agora eu estou usando o Graphmat que é um 
programa de álgebra para ensinar.” (JH) 
 
“Aí quando eu vim lecionar aqui na UFPR, eu coordenei o laboratório 
de ensino de matemática, até o ano passado né, não tinha laboratório 
de ensino de matemática e eu praticamente que estruturei um 
laboratório que nós temos hoje na UFPR, muito bom, muito equipado 
e lá tem uma lousa digital e aquela lousa digital colocada ali na parede 
e eu não sabia utilizar né aí chegou um momento que eu pensei:  não 
é possível eu  ter uma coisa dessa e não saber usá-la aí eu comecei 
a mexer Encontrei algumas pessoas para me ensinar. Participei de 
alguns exemplos que oferecia o minicurso com o uso da lousa digital 
aí eu fiz um minicurso, fui tomando contato não é fácil e eu sempre me 
questionava assim, é, que é difícil para professor com um histórico 
semelhante ao meu fazer o uso da tecnologia na aula de matemática 
sem ter tempo.” (EA) 
 

 Como podemos notar, a necessidade de utilização faz os docentes saírem da 

zona de conforto e se reinventarem para atuarem em suas disciplinas e ações que 

conduzem no PIBID. Temos abaixo uma síntese do que os C.A. disseram nesta 

questão: 
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Gráfico 7:  Síntese das Respostas da Questão 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

  

Podemos identificar que a palavranão destaca muito bem que não possuíram, 

na sua maioria, formação na graduação ou na pós-graduação, mas devido a atuação 

diária no ensino de Matemática, foram se reinventando e se adaptando ao que se faz 

necessário para trabalhar com o ensino da disciplina nos tempos atuais.Já a 

abordagem de TDIC nas disciplinas se deve pela necessidade do avanço já que a 

tecnologia faz parte do cotidiano das pessoas e normalmente estamos usufruindo de 

seus benefícios como ganho de tempo. Para finalizar este eixo relacionado aos 

entrevistados, temos o gráfico relacionando todas as respostas dos mesmos nestas 3 

primeiras questões: 
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Gráfico 8: Síntese do Eixo 1 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

  
Como foi dito no decorrer da análise acima, ter a palavra nãoreforça as 

respostas da questão 3 que traz a formação dos docentes na figura 8 e ter a palavra 

Matemática como maior destaque na figura só reforça que os conteúdos matemáticos 

dominam as grades curriculares dos cursos de Licenciatura, apesar do avanço nos 

últimos anos em acréscimo de disciplinas da área de Educação e Educação 

Matemática. As Licenciaturas em Matemática espalhadas pelo país, necessitam 

reformular seus PPCs, e entenderem que a Escola Básica necessita de 

conhecimentos específicos para atuação do futuro professor. O PIBID ajuda neste 

diálogo possibilitando a troca dos envolvidos, mas nem todos os graduandos são 

bolsistas do PIBID. 
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Eixo 2: Formação do novo Professor de Matemática com a 
possibilidade de uso de TDIC 
 
 

Para trabalharmos o Eixo 2, abordamos as questões de número 4 a número 8 

da entrevista. Na questão 4: 

No projeto do PIBID da sua instituição estavam previstas ações com TDIC? 

Quais atividades estavam previstas no seu subprojeto de Matemática do PIBID? 

Qual foi o foco das atividades com TDIC (software, robótica, objeto de 

aprendizagem, jogos digitais, etc.)? 

 
Alguns projetos tinham previsão e outros não. A maioria analisada possuía 

previsão, tanto que deixamos isso claro no capítulo 2 e agora verificamos na entrevista 

a realização das mesmas. Segue uma fala neste sentido: 

 
“Sim, a gente tem projetos pra produção de vídeo, histórias em 
quadrinhos, software de modo geral pra ensino de matemática, 
Geogebra, planilha eletrônica; atualmente a gente está tentando 
desenvolver uma parceria com instituto que a gente tem aqui que é o 
instituto Metrópole Digital que tem o propósito de trabalhar com jogos 
digitais voltados pro ensino.” (GE) 

 

Mesmo não estando previstas as mesmas foram implementadas conforme as 

necessidades no desenvolvimento diário de atuação do professor. Um exemplo disso 

está na fala abaixo: 

 
“A princípio não. Explicitamente não, mas depois de algumas reuniões 
que nós fizemos, parece que foi colocado que era uma demanda da 
CAPES que fizesse isso né, então nós começamos a inserção de 
alguns elementos;  essa aluna que eu falei pra você que faz o TCC 
comigo com o uso de graphmática, ela iniciou a pesquisa dela no 
PIBID, ela era monitora [bolsista]. Os alunos da educação básica 
foram convidados a participar né, e ela começou então o contato dela 
com esse material de pesquisa por meio do PIBID; vídeos sobre o 
ensino da matemática, mas foram enfim, ações mais pontuais 
mesmo”.(EA) 

 

Não ter ações inicialmente planejadas nos 4 anos de subprojeto não impediu 

C.A. de reavaliarem junto as demandas das Escolas e dos alunos bolsistas, a 
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necessidade de implementar ações com o uso pedagógico no ensino de matemática 

com o uso de TDIC.  

Mesmo em subprojetos que tinham elencado tais atuações com o uso de TDIC, 

a implementação das mesmas apresentaram dificuldades por muitas Escolas de 

Educação Básica não terem estrutura física adequada, sendo muitas delas 

sucateadas e as que possuem estruturas como notebook por alguma política pública 

do passado, não possuem ainda a cultura digital de saber fazer uso das TDIC no 

ensino de Matemática. A dificuldade de se trabalhar com a Escola Básica, seja pela 

falta de equipamentos, seja pela própria formação dos supervisores quanto ao uso de 

TDIC foi verificada como podemos perceber nos relatos abaixo: 

 
“tem previsão sim, agora a implementação, apesar da sua pergunta 
bem objetiva, essa implementação tem enfrentado dificuldades. 
Cheguei nas Escolas estrutura zero, e tem Escola que não tem data 
show, data show está queimado, caixa de som precária, o laboratório 
de informática não funciona.” (FD) 

 
Aqui temos um caso muito claro do descompasso entre as Políticas Públicas, 

que são distintas entre os Estados e Municípios de nosso país dependendo do 

governo que as rege. Esta infelizmente é a realidade escolar brasileira. 

Em casos raros, encontramos C.A. que é também professor de disciplina de 

TD na graduação e já tem esta prática em seu cotidiano universitário. Segue abaixo 

do entrevistado: 

“Estavam.  sou professor de tecnologias no ensino de matemática aqui 
no curso de licenciatura, então eu trabalho com Geogebra, Winmath, 
Wimplot, Slogo, Graphmath, Graphequation, e eu tento trazer isso 
para o PIBID; O foco principal estava na produção dos vídeos e no uso 
dos softwares. Fortemente isso.” (RO) 

 

No relato acima, que é um caso específico e não pode ser tido como algo 

natural no ensino brasileiro, identifica-se um contexto de uma realidade em um 

município e numa região estadual brasileira que vem nos últimos anos  

implementando várias ações com uso das tecnologias na Educação e tem contribuído 

para uma cultura digital no ensino. 

Mesmo em Estados com menos investimentos, encontramos também nos 

subprojetos do PIBID uso de Softwares como Geogebra, Maple, Winplot, Maxímus, 

GrafMática, o Moviemaker, Objetos de Aprendizagem, Calculadoras, Excel, que 

reforçam o uso de TD no ensino de Matemática nas ações analisadas até aqui. Muito 
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deste uso ocorreu não só nas Escolas, mas sim na própria Universidade que em teoria 

possui melhor estrutura física para tal prática.  

 
“Sim. Dentro das minhas ações de subprojeto estão previstas o uso 
da tecnologia dentro dos programas do software desde a utilização 
dos laboratórios das Escolas como a utilização do laboratório da 
universidade pra ampliação do conhecimento dos meus alunos, dos 
bolsistas (ID) assim como utilizar também lá nas Escolas parceiras do 
subprojeto para que a gente possa desenvolver assim ações voltadas 
pra uso da tecnologia nas Escolas. Nós utilizamos os softwares 
matemáticos como o GeoGebrapra estudo dos conteúdos 
matemáticos tais como função, geometria analítica, a trigonometria, a 
gente também estudou usando o GeoGebra.” (RA) 

 

Verificamos o uso de TDIC integrado na formação inicial do professor com olhar 

específico para a Escola. Neste sentido PRADO e VALENTE (2002,p.22) com relação 

ao modo como o profissional da Educação deve lidar com o uso de TDIC no ensino: 

Primeiro, o domínio do técnico e do educacional não deve acontecer 
de modo estanque, um separado do outro. É irrealista pensar em 
primeiro ser um expert em informática para depois tirar proveito desse 
conhecimento nas atividades pedagógicas. O melhor é quando os 
conhecimentos técnicos e pedagógicos crescem juntos, 
simultaneamente, um demandando novas idéias do outro. O domínio 
das técnicas acontece por necessidades e exigências do pedagógico 
e as novas possibilidades técnicas criam novas aberturas para o 
pedagógico, constituindo uma verdadeira espiral ascendente na sua 
complexidade técnica e pedagógica. 

 

Estas aberturas criadas pelo uso de TDIC fazem o professor deixar sua zona 

de conforto e assumir uma nova postura na sala de aula enfrentando uma zona de 

risco, que pode culminar com melhoras significativas na aprendizagem neste mundo 

digital. 

Planejar e executar oficinas de alfabetização tecnológica, letramento e inclusão 

digital na Escola através da utilização de objetos de aprendizagem e Softwares 

especializados no processo de investigação matemática, promovendo reflexão acerca 

de diferentes metodologias alternativas para auxiliar na aprendizagem da Matemática, 

contribuindo para a formação do aluno bolsista e do professor supervisor, através do 

domínio técnico e pedagógico de ferramentas tecnológicas, esta é sim uma das 

funções do projeto PIBID. Concordamos com PAREDES (2012, p. 70) quando diz que: 

 

O PIBID constitui uma das grandes apostas para o fortalecimento da 
formação inicial, levando-se em conta as articulações entre os saberes 
disciplinares e curriculares e aqueles vivenciados pela prática escolar. 
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Além disso, é um estímulo à formação continuada de professores, uma 
vez que possibilita a troca de experiências com 

profissionais da área e também a inserção de práticas pedagógicas, 
respeitando o contexto educacional. Assim, podemos dizer que este 
Programa possibilita a interlocução entre Universidade e a Escola da 
Educação Básica, representados nas figuras do professor em 
exercício e os licenciandos, auxiliando ambos a enriquecerem sua 
prática. 

 

Tivemos relato também de produção de vídeos, sejam para aulas sejam para 

produção de documentários para a Escola, criação de sites para dar mais visibilidade 

nas ações realizadas no subprojeto e até uma experiência inicial de Robótica, já que 

uma das Escolas ganhou o kit recentemente.  

 

“...nós fizemos um estudo sobre robótica dentro de umas das Escolas 
que é estadual que recebeu o material de robótica do governo do 
estado e nós fizemos um estudo, o supervisor recebeu uma 
capacitação do estado pra trabalhar com robótica, uma introdução, e 
a partir disso ele passou os conhecimentos que ele tinha sobre 
robótica para os nossos alunos e nós fizemos alguns estudos dentro 
lá da Escola,” (RA) 

 
  

Temos aqui um caso específico de uma Política Pública municipal que está 

apostando na melhoria da Educação de suas Escolas e é uma pena isso não ser uma 

Política para todo território nacional.Em sua tese de doutorado, BARBOSA 

(2016,p.121)relata o quanto é importante o trabalho com robótica com estudantes de 

Educação básica e os alunos de licenciatura, que interagem em grupo numa produção 

de conhecimento evidenciando o coletivo que se fortalece com esta prática: 

Nessa proposta de trabalho com os alunos da robótica, as atividades 
foram sendo construídas de forma a proporcionar desafios, estimular 
experiências, buscar criar conexões dessas com outras. Cada aula 
procurava desafiar suas capacidades de trabalho e estabelecer uma 
conexão com a Matemática. 

 

Se esta prática de uma Escola ou um Estado específico de nosso país 

acontece, porque não estender a mesma para os demais Estados da federação? 

D’AMBRÓSIO (2013)31 reforça a necessidade de uma melhoria na formação dos 

novos professores, levando em consideração todo tipo de progresso na sociedade 

atual: 

                                                      
31A Interdisciplinaridade e a Transdisciplinaridade na Formação do professor. Slide n 16 da Jornada da 

Educação. UNIBAN, Campus Marte. De 1 a 4 de Outubro de 2013.    disponível em 

https://docs.google.com/file/d/0B4JIJny_-_7pcjJlem9BZEhYNkE/edit . Acesso em 26 de fevereiro de 2018 

https://docs.google.com/file/d/0B4JIJny_-_7pcjJlem9BZEhYNkE/edit
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Uma boa formação de professores devepreparar o futuro mestre para 
ajudar osjovens a se integrarem criticamente nasociedade como um 
todo, levando emconsideração os avanços científicos etecnológicos. 

  

 Os avanços tecnológicos já fazem parte da nossa sociedade e só necessitam 

agora fazerem parte da Educação Pública brasileira e não apenas acontecer em 

algumas partes de nosso país. Segue o gráfico síntese desta questão: 

 

Gráfico 9: Síntese das Respostas na Questão 4 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 
São conjuntos de fatores como formação do professor, estrutura física da 

Escola e o querer enfrentar tais dificuldades sobre o como ensinar Matemática usando 

TDIC que fazem tais ações serem abordadas ou não nos subprojetos PIBID. O PIBID 

deveria ser equipado para atuar nesta frente que ainda é uma lacuna existente na 

Educação Pública brasileira, mas além de termos o ferramental tecnológico, 

necessitamos do suporte nas Escolas de manutenção do equipamento, caso 

contrário, logo aparecerá uma dificuldade técnica e o uso da metodologia será 

interrompido. 

 Na questão 5 tentamos entrar nas possibilidades do uso de TDIC no ensino de 

Matemática e a questão era a seguinte: 

Quais tem sido os desafios e perspectivas de formar professores para 
trabalhar com TDIC no cotidiano Escolar?  
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É um desafio com muitos obstáculos, seja pela falta de materiais e por certas 

regiões do nosso país que são mais carentes de infraestrutura que outras como 

internet que nem chega ao caso de ser comparada com baixa qualidade, mas sim em 

não possuir a mesma instalada para acesso de uso da comunidade escolar. Fazer 

com que professores deixem a zona de conforto e passem a atuar na zona de risco é 

uma terefa necessária apesar das dificuldades elencadas. 

 
“É a questão estrutural mesmo, das Escolas que a gente atua, na 
própria universidade, então as vezes a gente tem uma proposta 
interessante e aí acaba que esbarra em problemas estruturais ou 
burocráticos assim, há laboratórios na Escola que não podem ser 
usados porque só uma pessoa tem uma senha, essa pessoa é um 
funcionário da secretaria e atende a todo Estado. esses são alguns 
dos nossos problemas, mas que são problemas que a gente tem 
tentado supera, driblar, sair com as alternativas.”(GE) 

 

Ao mesmo tempo em que encontramos realidades distintas quanto a Escola 

possuir infraestrutura adequada, encontramos em menor escala estruturas propícias 

para este trabalho efetivo: 

 
“Tive muita sorte porque minha Escola tem um laboratório; é uma 
escola muito bem organizada e, então, pude agilizar o trabalho por 
causa disso, agora ouço depoimentos de outros não é, de outras 
escolas que tudo isso se dificulta muito até pela dinâmica dos 
laboratórios, os laboratórios que estão as vezes em desuso”. (VA) 

 

Mesmo com dificuldades, se faz necessário tentar a mudança no ensino desta 

disciplina que não é a mais amada na Escola. A Matemática como ela é geralmente 

ensinada não estimula alunos em adotarem seus estudos, a não ser que seja para 

algum concurso, provas finais, vestibulares ou algo do gênero. Sobre esta questão, 

D’AMBRÓSIO (2013)32 é enfático quando diz que, 

 
Particularmente, a matemática tão necessária na Educação, é 
ensinada de maneira desinteressante, obsoleta e inútil na formação 
de professores, e depois é assim transmitida por esses professores 
nas escolas, como um amontoado de técnicas, cujo único objetivo é 
preparar o aluno para passar nos “famigerados” testes. 

 

                                                      
32A Interdisciplinaridade e a Transdisciplinaridade na Formação do professor. Slide n 12 da Jornada da 

Educação. UNIBAN, Campus Marte. De 1 a 4 de Outubro de 2013.    disponível em 

https://docs.google.com/file/d/0B4JIJny_-_7pcjJlem9BZEhYNkE/edit . Acesso em 26 de fevereiro de 2018. 

https://docs.google.com/file/d/0B4JIJny_-_7pcjJlem9BZEhYNkE/edit
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Já os bolsistas da graduação, os mesmos ficam encantados com o momento 

de reaprender para ensinar Matemática com o uso de TDIC, diferentemente da 

maioria dos supervisores que ficam receosos pelo medo de não conseguirem dominar 

o conhecimento,  pois não adianta ele apenas dominar a tecnologia, eles também 

necessitam integrar este uso com o conteúdo e integrar também com os aspectos 

pedagógicos, que são tratados na perspectiva do TPACK.   Esta complexidade do 

supervisor em integrar estes diferentes aspectos é um grande desafio. Isso pode 

ocorrer pela falta de capacitação na formação inicial e continuada neste sentido. 

Mesmo com estes possíveis problemas identificados, não registramos oposição em 

tentar utilizar as TDIC nos dias atuais e em alguns casos o início do uso é estimulado 

com a utilização do celular que é um objeto mais usual das pessoas neste novo século. 

Importante ressaltar que em certos estados não é autorizado o uso de celulares na 

Escola. Segue a síntese da questão 5. 

 
Gráfico 10: Síntese das Respostas na Questão 5 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Vemos no gráfico 10 a concentração as palavras professores e tecnologia. 

Voltamos ao ponto de pensarmos em Políticas Públicas que possam integrar as ideias 

do TPACK para darmos na prática o suporte necessário aos docentes quanto ao uso 

permanente de tecnologias digitais no ensino de Matemática.  
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Esta sobrevivência para a profissionalização de um melhor professor se 

converge na fala de NÓVOA (2012) quando ele comenta que: 

 
Eu creio que devemos cuidar melhor dos nossos professores mais 
jovens, porque isso é uma condição de sobrevivência da nossa 
profissão e é uma condição para conseguir instalar culturas muito 
mais coletivas, muito mais compradas, muito mais prateadas no seio 

da profissão. 
 

Não resta nenhuma dúvida de que o Programa é sim necessário para a 

formação dos professores, para melhoria da Escola, para a melhoria na prática 

realmente da Educação Pública brasileira, e com isso, os números sempre buscados 

pela União serão consequência e não meta. 

Na questão 6 trabalhamos a influência do espaço físico encontrado nas 

Escolas para a prática cotidiana do uso de TDIC no ensino. A pergunta: 

O ambiente de aprendizagem da Escola tem influenciado nas ações do PIBID 

em relação a praticas educativas com TDIC? 

 
 Na maioria dos casos o ambiente influencia profundamente as possíveis 

execuções das ações planejadas que constam nos documentos oficiais 

principalmente por não ter um ambiente apropriado para se utilizar TDIC no ensino de 

Matemática. As barreiras são de diversas naturezas. Neste sentido citamos um dos 

relatos do entrevistado: 

 
“Tem, têm, porque até as vezes o uso dos computadores de lá não 
estão funcionando todos, os alunos tem até que fazer alguns 
consertos, algumas coisas; Agora em relação a receptividade, tanto 
por parte dos professores, das escolas, da direção, enfim, dos alunos 
também, sempre tinha receptividade, mas as vezes essas questões 
acabam impossibilitando muito no processo.”(EA) 

 

 Além da questão de estrutura física, os supervisores que em sua maioria, não 

foram formados para utilizararem esta modalidade de ensino, compromete a 

qualidade de uma prática formadora como o uso das TDIC. O PIBID tenta na prática 

mudar este cenário e contribuir para a formação continuada no contexto da Escola da 

mesma maneira que atua na formação inicial do professor. Podemos ver esta atuação 

na fala de um C.A. quando relata que,  
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“OPibid proporcionou isso não é, esse contato direto com aluno e essa 
iniciação a docência muito próxima e próxima também do supervisor 
da escola por que ele era importantíssimo, ele é importantíssimo não 
é, é ele que faz aquele vínculo; ai damos o encaminhamento para que 
a gente pudesse, também, fazer esse link entre a prática e a teoria, 
mas, não uma prática e uma teoria tá, idealizada, uma prática versus 
teoria que realmente têm aquela vivência que nós professores 
universitários não temos, não é, e que temos que ser humildes 
suficientemente para nos dizer que nós somos.”(VA) 

 

O PIBID também tem a característica de atuar em Escolas menos favorecidas 

de recursos e em muitas delas com baixos índices do IDEB. Se não existisse o PIBID, 

quais melhorias poderiam ocorrer na prática nestas Escolas com mais carências? Esta 

pergunta deveria ser respondida pela UNIÃO, mas enquanto a mesma não debate 

Educação como se faz necessário neste país, necessitamos dar continuidade do 

trabalho de inclusão que o PIBID realiza. Segue abaixo mais um relato neste sentido: 

“nosso objetivo é trabalhar mais com as escolas com IDEB muito 
baixo, então, a maioria das escolas que a gente trabalha aqui não são 
escolas tops, que eu vou dizer para você, são escolas medianas, 
então, as vezes não tem aquela estrutura que permite, então, a gente 
que vai mesmo com nossos notebooks aqui para a sala para fazer 
essas atividades para ele, então, não, não ajuda muito.”(JH) 

 

A Escola Pública com todas suas dificuldades de infraestrutura, ainda não 

possuem muitas das vezes, o melhor plano de trabalho para uma Educação de 

qualidade. Muitas vezes confundimos quantitativo com qualitativo. Neste sentido 

trazemos NÓVOA(2014) na transcrição que fizemos do vídeo33, nos diz que: 

 

Não é por uma criança que está numa má Escola Pública 4 horas, 
passar há estar numa má Escola Pública 7 horas que o problema se 
resolve, quer dizer, não adianta de nada para a criança que tem um 
mal professor de Matemática durante 4 horas, ter 8 horas de 
Matemática não vai aprender mais, então é preciso uma mudança 
substantiva nisso. O mesmo sobre a Formação de Professores. 
 
 

 Sem dúvida alguma não se trata de aumento de carga horária para a melhoria 

da Educação brasileira, mas sim de um aumento qualitativo de várias ações. 

Necessitamos trabalhar o uso de TDIC para integrarmos a sociedade digital que existe 

fora da Escola com a comunidade escolar. 

“o meio das tecnologias facilitam tanto algumas coisas em termos 
visuais que se você fizer um trabalho um pouco mais aprofundado com 

                                                      
33https://www.youtube.com/watch?v=Nj5WRKG00Tw , (UNIVESP . Publicado em 6 de out de 2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj5WRKG00Tw
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o próprio bolsista, você vai perceber lacunas de conhecimento sobre 
aquilo e isso eu trabalhei muito com os alunos”. (VA) 

 

 As Escolas podem não estar capacitadas para o uso cotidiano das TDIC, mas 

os alunos estão capacitados e possuem estes recursos, sejam pelo uso de seus 

celulares com vários aplicativos, seja pela geração da qual eles fazem parte. ABREU 

e BAIRRAL (2010,p.23) reforçam a necessidade de se trabalhar no sentido de planejar 

este uso permanente nas Escolas quando nos diz que:  

 

[...] que o computador é um poderoso aliado do professor, porém, não 
basta ter apenas o acesso à ferramenta. É necessário ter um 
planejamento em toda a rede de ensino e em cada escola para que 
suas potencialidades possam ser aproveitadas ao máximo e 
considerando as especificidades de cada estabelecimento de ensino. 

  

 As nossas diferentes realidades espalhadas no país devem sim ser valorizadas 

e ouvidas para se implementarem na prática, ações que sejam realmente necessárias 

ouvindo a comunidade local e seus desáfios, que são distintos de uma região para 

outra. Segue a seguir o gráfico síntese relacionado às respostas desta questão. 

 

Gráfico 11: Síntese das Respostas na Questão 6 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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 Podemos notar pelo gráfico que a palavra em destaque temdemonstra que o 

ambiente de aprendizagem  temsim influenciado bastante o desenvolvimento das 

ações nas Escolas devido muito delas, não possuírem infraestrutura adequada para 

tal prática. Mas não podemos ficar apenas na questão de mobiliário, é importante 

também ressaltar da dificuldade já apresentada anteriormente de não capacitação 

destes docentes, em sua maioria que não possuem tal prática. Já na questão 7:  

Quais ações ocorrem com o uso das TDIC no desenvolvimento do subprojeto 

PIBID? Descreva-as e comente. 

 
 Identificamos várias modalidades utilizadas tentando limpar a poeira dos 

laboratórios das Escolas e dando um ar de maior utilização destes espaços 

diariamente no ensino de matemática. Uso de softwares como winplot, Geogebra, 

Graphmat, Maximus, teodolito com uso de aplicativo de celular, uso de blog, de 

calculadoras, Lousa digital, redes sociais para divulgações, produções de vídeos, 

plataformas virtuais de aprendizagem, Objetos de Aprendizagem e até um caso 

isolado de robótica. Vamos evidenciar algumas delas abaixo na fala dos entrevistados, 

começando pelo uso de calculadoras: 

 

“tenho insistido inclusive em trazer a calculadora que é uma 
tecnologia, não é, uma tecnologia que eu tenho percebido que os 
professores e os alunos não têm muito muita familiaridade com o uso, 
tenho, por exemplo, eu sei que o Pibid é focado na educação básica, 
mas, você vê os alunos do ensino superior até quase se formando no 
ensino superior sem ter o domínio da calculadora, então, eu tenho 
desenvolvido um projeto pra a utilização da calculadora, dessa 
calculadora científica, não é, ou até mesmo utilizando o celular, não é, 
as calculadoras do celular como apoio ao ensino e 
aprendizagem.”(AO) 

 

 Já na perspectiva de uso dos softwares livres, citamos o campeão em utilização 

no ensino de matemática dos subprojetos analisados, o Geogebra: 

 
“nós temos usado o Geogebra; grandemente o Geogebra já é algo 
incorporado em todos os seus aspectos, para auxiliar nas atividades 
de monitoria, explicação do conteúdo, na facilitação; o carro chefe tem 
sido o uso de Geogebra que facilita muito a visualização de 
determinado conceitos matemáticos.”(FD) 

 

Outros projetos também evidenciaram bastante o uso do Software Geogebra. 

Este software é bastante utilizado devido não ter custo pelo mesmo que é 



 

 

149 

 

 

 

disponibilizado gratuitamente na rede. Sobre a importância deste uso, citamos 

BRANDT& MONTORFANO (2009) alimentando esperança na melhoria do ensino de 

matemática com este uso já que o mesmo, 

 
Poderá propiciar por meio de suas ferramentas, a execução de 
atividades matemáticas, dando condições necessárias para que 
diminua a distância do professor com o computador de modo que se 
sinta à vontade no manuseio e não ameaçado por esta tecnologia, 
abordando possibilidades e limitações do uso de softwares no ensino 
da matemática, estimulando a utilização dos computadores na prática 
docente para enriquecer ambientes de aprendizagem e auxiliar o 
professor e o aluno no processo de construção do conhecimento. 
 

Outra abordagem também encontrada nas ações dos subprojetos de 

Matemática do PIBID sãosobre a utilização e produção de vídeos. Temos uma citação 

abaixo que remete a utilização mediante a necessidade da Escola: 

 
“a gente tem que trabalhar com vídeo informação, com vídeo relatos e 
vídeo aula, então diante da demanda das supervisoras, dos 
supervisores das escolas, os nossos alunos, eles produzem esses 
materiais às vezes eles nas inserções na sala de aula eles filmam 
também para que depois possam se observar e depois fazer uma 
reflexão sobre isso.” (CO) 

 

O vídeo pode atrair o público escolar, mesmo em uma aula de Matemática. 

Naturalmente as pessoas hoje em dia fazem vídeos, seja para registrarem um evento 

como aniversário, seja para postarem algo nas redes sociais. A Escola e os 

professores devem procurar fazer um uso pedagógico desta tecnologia envolvendo 

assuntos relacionados ao conteúdo, por exemplo de Matemática, envolvendo 

situações do cotidiano. Neste sentido citamos MORAN (1995) que defende em seu 

artigo a ideia do uso de vídeo pelos professores nas Escolas quando nos relata que: 

 
Vídeo como expressão, como nova forma de comunicação, adaptada 
à sensibilidade principalmente das crianças e dos jovens. As crianças 
adoram fazer vídeo e a escola precisa incentivar o máximo possível a 
produção de pesquisas em vídeo pelos alunos. A produção em vídeo 
tem uma dimensão moderna, lúdica. Moderna, como um meio 
contemporâneo, novo e que integra linguagens. Lúdica, pela 
miniaturização da câmera, que permite brincar com a realidade, levá-
la junto para qualquer lugar. Filmar é uma das experiências mais 
envolventes tanto para as crianças como para os adultos. Os alunos 
podem ser incentivados a produzir dentro de uma determinada 
matéria, ou dentro de um trabalho interdisciplinar. E também produzir 
programas informativos, feitos por eles mesmos e colocá-los em 
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lugares visíveis dentro da escola e em horários onde muitas crianças 
possam assisti-los. 
 

Esta mudança de como pode ser a atuação no ambiente escolar pode 

beneficiar um maior diálogo entre toda comunidade ali inserida. Ainda com relação à 

produção de vídeos destacamos POWELL e SILVA (2015, p.18)quando nos relatam 

que, 

O Uso de filmadoras na Educação matemática tem uma história 
importante e crescente. Seu emprego tem variado em seus objetivos: 
desde interrogar práticas de ensino até entender os pormenores de 
aprendizagem. 

 

 Temos assim mais uma possibilidade de utilização de TD no ensino de 

Matemática. A forma e intensidade deve ser algo planejado pelo docente ou pelo 

coletivo que pretende desenvolver esta técnica no seu cotidiano escolar.  

Outra possibilidade de trabalho comentada pelos C.A. são os objetos de 

aprendizagem. Com relação ao uso de O. A., a necessidade de diminuir a abstração 

Matemática quando se trabalha um conteúdo é uma das justificativas para se trabalhar 

desta maneira: 

“Com relação ao objeto de aprendizagem a gente tem um projeto em 
andamento no Instituto Federal; o professor supervisor estava 
trabalhando com o software que descrevia o movimento lançamento 
de uma bola de basquete então os alunos estavam estudando uma 
modelagem neste sentido, filmava um jogo de basquete depois fazia 
um estudo da trajetória da bola, mas a gente não conseguiu avançar 
neste objeto de aprendizagem que a ideia era tentar depois fazer uma 
relação com os conteúdos de função quadrática, mas não vamos ter 
tempo de concluir.”(CO) 

 

Neste relato percebemos na fala do coordenador, que o supervisor está 

desenvolvendo uma nova prática e os alunos estão aprendendo de forma ativa o 

conteúdo matemático. Os estudos de SOUZA JÚNIOR e LOPES(2007, p.7) destacam 

que a utilização dos Objetos de aprendizagem pode favorecer o envolvimento dos 

alunos para aprendizagem de Matemática, e para isso, os autores apontam: 

 
[...] que os professores universitários que trabalham a investigação da 
formação inicial e continuada de docentes poderiam formar parcerias 
com os professores do ensino médio e fundamental com o intuito de 
desenvolver projetos destinados ao trabalho no cotidiano da escola. 
 

Envolvimento de professores da Educação Básica com a academia combina e 

muito com o PIBID. Ainda sobre os objetos de aprendizagem, é uma penaconstatar 
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que os mesmos que foram bastante abordados na década passada com investimentos 

em larga escala pelo governo federal, perderam força nesta nova década e nem mais 

o repositório na página do MEC se encontra ativo para utilização dos mesmos pelos 

profissionais da Educação. 

Pensando agora com relação ao uso de Calculadora, destacamos as ideias de 

D’AMBRÓSIO (1986, p.42) que já alertava em 1986 da necessidade de a Escola olhar 

para o futuro e não apenas ficar resgatando a maneira de ensino do passado. Isso 

fica claro quando ele diz que, 

 
A escola deve se antecipar ao que será o mundo de amanhã. É 
impossível conceber uma escola cuja finalidade maior seja dar 
continuidade ao passado. Nossa obrigação primordial é preparar 
gerações para o futuro. 

 

A Calculadora é um instrumento barato e que praticamente todas pessoas tem 

acesso, seja na própria calculadora de bolso, seja em funções nos aplicativos de 

celulares, tablets, computadores, etc. O problema da não utilização da Calculadora, 

não se refere a dificuldade de acesso desta ferramenta, mas sim, de uma mentalidade 

de professores e de Escolas, que não conseguiram ao longo deste tempo todo, atribuir 

um sentido pedagógicopara o seu uso. 

Já com relação à possibilidade de Interdisciplinaridade, D’AMBRÓSIO também 

desde décadas passadas, vem alertando para a urgência da necessidade da Escola 

conceber o Ensino pautado nos princípios interdisciplinares. O PIBID em uma Escola 

pode atuar nas diferentes disciplinas, sejam porque outros projetos estejam também 

ali acontecendo ou até porque é uma ação já planejada ou que foi implementada no 

decorrer dos trabalhos devido a necessidade de demanda da Escola.  Sobre este 

tema, D’AMBRÓSIO (2013)34   nos diz que,  

 
É necessário ir além das disciplinas, dasmultidisciplinas e das 
interdisciplinas.A TRANSDISCIPLINARIDADEvai além das 
disciplinas (inclusivemulti e inter) reconhece aimprevisibilidade de 
fatos e fenômenose a insuficiência das disciplinas(inclusive multi e 
inter) para abordar osefeitos das ações e interações. 

 

                                                      
34A Interdisciplinaridade e a Transdisciplinaridade na Formação do professor. Slide n 37 da Jornada da 

Educação. UNIBAN, Campus Marte. De 1 a 4 de Outubro de 2013.    disponível em 

https://docs.google.com/file/d/0B4JIJny_-_7pcjJlem9BZEhYNkE/edit . Acesso em 26 de fevereiro de 2018. 

https://docs.google.com/file/d/0B4JIJny_-_7pcjJlem9BZEhYNkE/edit
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Como exemplo desta possibilidade, destacamos a interação entre Matemática 

e Geografia em um dos subprojetos analisados no relato de um dos C. A.: 

 
“Promoveu a interdisciplinaridade mostrando aos alunos uma 
aplicação dos conteúdos matemáticos à Geografia. Durante a 
atividade, os alunos mostraram ter compreendido os conceitos de 
escalas gráficas, visto que realizaram mais cálculos do que os que 
foram solicitados durante a oficina (Distâncias entre lugares 
conhecidos, cidades de parentes, etc.).” (RO) 

 

E falando na potencialidade das Redes Sociais como aliada no Ensino, 

relatamos a fala de um dos entrevistados fortalecendo ainda mais a necessidade de 

envolver a comunidade escolar da mesma maneira que a comunidade não escolar 

lida com suas redes sociais diariamente. Será que não poderíamos deixar algumas 

atividades nas redes sociais? O C. A. reforça dizendo que: 

 

“faz parte das minhas angústias a questão dos alunos usarem muito 
as redes sociais para as coisas e não usar pra aprendizagem, então é 
uma coisa que eu estou tentando com nossos alunos aqui verificar 
como que a gente pode fazer com que esse cara que está lá no 
facebook o dia inteiro consiga tirar alguns minutos pra, sei lá, pensar 
em matemática, então isso é uma coisa que a gente também tá 
pensando, estamos tentando efetivar, não foi efetivado ainda de 
fato.”(RO) 

 

Existe um potencial imenso para ser desbravado. SANTOS (2010,p.114) 

reforça esta idéia quando nos diz que: 

 

Diferentes redes sociais podem ser constituídas na Internet. Entre 
elas, as que colocam docentes e discentes como autores e 
interlocutores constantes. Os docentes entram num espaço social 
frequentado por muitos de seus alunos e podem exemplificar, discutir 
e opinar de forma fundamentada sobre qualquer objeto, pois passam 
a conhecer mais uma forma convreta que servirá como objeto de 
aprendizagem. 

 

No que tange a utilização das redes sociais como forma de divulgação das 

ações do PIBID, além do Facebook muito comentado, temos também o Instagram que 

é mais recente e está na moda. Isso foi utilizado como podemos comprovar na fala 

abaixo: 

“Aumento na divulgação das atividades realizadas pelo grupo e 
inclusão do Instagram como plataforma de divulgação 
https://www.instagram.com/pibidmathtoo/” (RO) 

https://www.instagram.com/pibidmathtoo/
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“facilitar a troca de informações entre o grupo e também mostrar que 
ferramentas tecnológicas podem facilitar esta comunicação.” (AO) 
  

Muitos subprojetos relataram utilizar o blog. O blog é de certa maneira fácil de 

ser utilizado, e muito importante para divulgar informações, não influenciando grandes 

conhecimentos para sua parte de operacionalização como em uma programação, por 

exemplo. Para CUNHA (2010, p.3) 

 
A criação de um blog coletivo permite o desenvolvimento da 
capacidade de trabalhar colaborativamente através da distribuição de 
funções no grupo e do estabelecimento de um modelo de tutoria mútua 
entre  os  integrantes.  O próprio professor pode ser um autor a mais 
no blog, no mesmo nível dos seus alunos,os quais desta forma, se 
sentirão mais reconhecidos no projeto e com maior grau de autonomia. 
A inclusão ou alfabetização digital é mais do que necessária para 
aqueles que lidam com educação. 

 

Em relação à programação, encontramos trabalhos envolvendo Robótica. 

Nenhum dos subprojetos contemplava tal prática, mas em uma das Escolas parceiras 

da UFRN, possuía o kit e possibilitou a realização do trabalho de suma importância 

aos futuros docentes. Pena que esta possibilidade foi apenas um caso isolado. Segue 

a fala da entrevistada demonstrando a importância desta ação: 

 

“Toda a equipe se dirigiu à Escola Prefeito Joaquim Lacerda Leite para 
conhecer a sala derobótica, os equipamentos existentes e seu 
funcionamento. Os encontros foram ministrados pelo professor 
supervisor da Escola, onde ensinou aos bolsistas a montar robô e 
manusear os equipamentos.”(RA) 

 

Como sempre gostamos de destacar nas ideias de Freire, que a troca de 

saberes acontece sempre na Educação, podemos verificar que neste caso foi o 

supervisor que proporcionou o ensino aos estudantes de Educação Básica e ao 

C.A..Isso nos alerta que de que a Academia ensina, mas ela também aprende com a 

Escola. Com isso não precisamos insistir na teoria que quem ensina é a Academia. 

Ambos possuem ensinamentos distintos a partir do diálogo. O conhecimento tem que 

ser visto numa via de mão dupla. 

Retomando, aRobótica pode ser ainda muito explorada, principalmente se for 

um projeto de Política Pública que pela citação acima não requer grandes custos 

financeiros. Ainda sobre aos benefícios de usar robótica na Educação Básica citamos 
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GOMES, SILVA,  BOTELHO e SOUZA (2010, p.213), que reforçam o caminho para 

uso de Robótica na Educação Básica em seu artigo35:   

 
ter uma metodologia bem definida ao realizar um trabalho 
interdisciplinar é fundamental, é um meio que nos possibilita atingir 
um determinado objetivo cognitivo. Construindo o conhecimento 
voltado para a inter- relação entre as disciplinas e os conteúdos 
destas, chegamos à inter- relação e conexão entre os conhecimentos 
de forma consciente. Professor e aluno têm o compromisso de 
participar da elaboração do conhecimento, pois este não existe a 
priori, pronto e acabado. 

 

 Imaginar professor e alunos construindo coletivamente o conhecimento é uma 

das possibilidades desta nova Escola que devemos construir. O modelo de ensino 

com o professor na frente da turma e os alunos de costas um para o outro tem que 

ficar no passado.A geração de aprendizagem com portas fechadas em 4 paredes ficou 

para lembrarmos com o que ocorria nos últimos dois séculos. Uma fala de um dos 

entrevistados nos faz repensar sobre o uso ou não de TDIC no ensino de matemática. 

Ele nos diz que, 

 
“Muitos professores questionam: e eu vou ter que usar sempre? E eu 
respondo dizendo: E não usar nunca? Que é o que esta acontecendo 
agora, será que é a solução?” (RA) 

 

A fala acima deixa claro que este coordenador não aceita mais viver com a 

Escola como em tempos passados. O uso de TDIC estão sendo inseridos aos poucos 

na prática destes docentes. Parafraseando NÓVOA (2014), podemos pensar no PIBID 

como sendo a terceira margem do Rio já que ele é sim a integração da 

teoria(Universidade) e a Prática(Escola). O PIBID não só faz esta ligação, mas 

também evita a dicotomia de se discutir o que é melhor se teoria ou se prática e 

sabemos bem pelos ensinamentos de Freire (1996) que as duas são necessárias na 

Educação.  

O PIBID é o rumo da transformação já que ele é a melhoria da Educação 

Básica, a afirmação da formação do professor seja em formação inicial ou continuada 

                                                      
35Artigo de Cristiane Grava Gomes, Fernando Oliveira da Silva, Jaqueline da Costa Botelho, Aguinaldo 
Robinson de Souza, intitulado: A robótica como facilitadora do processo ensino-aprendizagem de 
matemática no ensino fundamental. PIROLA, NA. org. Ensino de ciências e matemática, IV: temas de 
investigação [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 244 p. ISBN 
978-85-7983-081-5. AvailablefromSciELO Books <http://books.scielo.org>. Acesso em 26 de março de 
2018. 
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dos docentes da Escola e da Universidade e ele é marcado por ser um trabalho 

colaborativo num novo ambiente que se faz necessário neste novo século. Segue 

abaixo o gráfico que sintetiza as respostas da questão 7. 

  
 

Gráfico 12: Síntese das Respostas na Questão 7 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Quais são os saberes docentes dos professores, sejam eles, ensino das 

séries iniciais ou finais do fundamental, do ensino médio ou do ensino superior 

com relação a tecnologia? Nossa pesquisa não teve esta procura específica mais 

entendemos que são diferentes e por isso nosso olhar para o ensino superior, pois 

estamos formando professores de Matemática em diferentes níveis de ensino. 

O formador tem que ter saberes docentes sobre diferentes níveis de ensino 

sobre tecnologias, além do nível de ensino superior ou então, neste processo de 

trabalho no PIBID, ele forma estes saberes docentes.Por exemplo: Como usar o 

Geogebra de 1º ao 5º ano? De 6º ao 9º? No ensino médio? No ensino superior?Como 

usar Geogebra nas aulas de cálculo?  No Estágio?O Software é o mesmo, mas a 

maneira de atuação em cada um dos exemplos acima requer o saber docente para 

cada uma das etapas que são distintas, pois tratamos com estudantes distintos de 

níveis de escolarização. 

 Na questão de número 8:  
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Como ocorreu às relações entre os estudantes de graduação, professores da 
escola e coordenador de área em relação ao trabalho educativo com TDIC no 
contexto da implementação do subprojeto de Matemática do PIBID? 

 

Sobre a troca de saberes entre os envolvidos, destacamos a integração dos 

bolsistas, coordenadores e supervisores em discutirem coletivamente o caminho que 

melhor poderia ser executado escutando sempre a demanda da Escola na figura do 

supervisor ou até pedidos dos bolsistas de graduação. O C.A. aprendeu bastante 

neste processo e não apenas apresentou o que a academia costuma exigir. A 

participação ativa de todos envolvidos com auxílio de feedbacks contribuiu neste 

sentido. Segue uma fala de entrevistado: 

 
“o meu trabalho ele é sempre muito de troca, não é?Eu às vezes eu 
estou sempre tentando estar antenado as modificações, não é, ou as 
sugestões que se tem em relação a novas tecnologias ou novas 
metodologias de ensino e eu tenho proposto isso.”(AO) 

 

Importante diferenciar o papel do professor no uso de TDIC. Ele precisa 

dominar o conteúdo e entender o porquê de utilizar aquela ferramenta para o melhor 

aprendizado daquele conteúdo, diferentemente de cobrar do mesmo a questão 

técnica de saber resolver problemas técnicos com relação ao uso de TDIC. 

 

“Acho que falta um pouco de amparo, falta um pouco de manutenção 
dos equipamentos, de um profissional que esteja lá dando apoio para 
o professor, para que o professor possa realmente se preocupar com 
o que é mais relevante que são as questões pedagógicas, e não as 
questões técnicas de.. ah faltou um filtro de linha, ah faltou o cabo de 
conexão de não sei o que, eu penso assim, que isso não deveria ser 
a preocupação principal do professor, o professor deveria estar 
preocupado com outras questões, que são questões, tipo de como 
abordar aquele conteúdo, de qual software é o mais apropriado, quais 
são os limites e potencialidades daquilo que ele está fazendo com o 
seu aluno. Mas não, as vezes é assim, manda o equipamento e 
também se vire com ele, sabe. Depois que ele é seu, da escola, você 
que dê conta de tudo que acontecer com ele. Acho que falta de um 
pouco de manutenção, da presença de um técnico, isso eu tô falando 
em relação ao equipamento.(EA) 

 

Importante também deixar claro que nem sempre o uso de tecnologia acontece 

como está inicialmente previsto. Fatos ocorrem e podem não sair como esperado seja 

numa aula planejada ou numa simples conexão de internet para se tirar uma dúvida 

coletiva num chat, blog ou qualquer rede social usada atualmente. Antes mesmo, na 
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época da defesa de qualificação desta tese, encontramos dificuldade no decorrer da 

apresentação deste trabalho,por utilizar o Software Skype. Se problemas de conexão 

ocorrem na maior cidade do país quem dirá no restante dos municípios, mas a 

necessidade de utilização de tecnologias digitais está mais célere do que os meios 

disponíveis que temos nas Escolas para este tipo de ensino. 

Sobre a Escola, NÓVOA (2017) em sua entrevista36 afirma que, 

 
Nós precisamos que as Escolas funcionem, que estejam abertas todos 
os dias, que os professores tenham qualidade, que sejam 
remunerados, que as criancinhas sejam bem recebidas, que 
aprendam, nós precisamos de coisas que sejam normal. Que isso não 
seja uma coisa excepcional, não é nada de excepcional, é normal. O 
normal devia ser esta rotina em que nós não temos que andar há fazer 
coisas excepcionais, extraordinárias não, temos uma aprendizagem, 
uma Escola Pública de qualidade onde todos os meninos aprendem, 
todos meninos são bem recolhidos, onde os professores têm o seu 
papel, etc. Precisamos de coisas que não sejam sassonais. 

 

Necessitamos de uma Escola que  esteja aberta ao diálogo permanente entre 

a comunidade acadêmica. As Escolas, o uso de TDIC e todas possíveis mudanças na 

forma de atuação escolar nos dias de hoje passa sem dúvida alguma pela diminuição 

do professor atuando individualmente como informante do conteúdo para a mudança 

de interação entre todos os envolvidos, envolvendo uma participação cada dia mais 

coletiva entre todos os sujeitos. Sobre Grupos Colaborativos, citamos POWELL (2017) 

em sua palestra37(2017) realizada na RutgersUniversity Newark num Workshop sobre 

formação voltado aos professores dos diversos Estados das Universidades 

americanas. Neste período me encontrava na RutgersUniversity realizando minha 

temporada de estudos no Doutorado sanduíche e pude participar deste evento. Na 

perspectiva de um grupo colaborativo, tende-se a trabalhar a construção do 

conhecimento em grupo, coletivamente, através de interações discursivas 

diferentemente da maneira tradicional que o professor fica na frete do quadro negro 

repassando as informações e os discentes todos enfileirados e imóveis muita das 

                                                      
36Precisamos colocar o foco na formação profissional dos professores. (Instituto NET Claro Embratel 

Publicado em 24 de maio de 2017) https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E  Acesso em 27 de 

fevereiro de 2018. 
37 Palestra intitulada: Life STEM Workshops: A Capacity-Building Opportunity For Minority-Serving Institutions 

and other STEM Education Research Organizations, realizada no workshop de formação de professoresna Rutgers 

University Newark nosdias  29 e 30 de junho de 2017 em Newark- New Jersey. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E
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vezes, concordam com tudo que é pronunciado. Um exemplo desta mudança 

graficamente é abordado por Powell na figura abaixo: 

 

 

 

Figura 22: Mudanças na Educação Matemática: Inclusão Digital e Aprendizagem 

como Protagonistas 

 
Fonte: Extraída da palestra de POWELL, A. B. 

 

 Deixamos assim o modelo tradicional do professor orquestrador na frente do 

quadro, sendo o centro da atenção na sala de aula para colocar o tema, a 

aprendizagem em si como o fator central igualmente discutido entre os grupos.Assim 

podemos privilegiar o diálogo olhando um para a face do outro e não tendo os alunos 

de costas um para o outro copiando as coisas do quadro e mal podendo dialogar 

naquele momento que deveria privilegiar a aprendizagem e não a mera “transmissão 

do conhecimento” com o quantitativo sendo prioritário neste procedimento, 

diferentemente do que acreditamos ser o correto que deverá abordar aprendizagens 

qualitativas na “construção do conhecimento”, para assim caminharmos na melhoria 

do trabalho docente e consequentemente na aprendizagem e troca de saberes de 

todos envolvidos. A seguir, temos o gráfico que reúne as respostas deste eixo2. 
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Gráfico 13: Síntese das Respostas Referentes ao Eixo 2 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 A palavra eles destacada no gráfico acima só reforça o trabalho coletivo de 

todas e todos envolvidos no PIBID. Dando continuidade nesta maneira de atuar com 

o uso de TDIC no ensino de Matemática, poderemos contribuir para uma cultura digital 

dos professores já que os alunos da Educação Básica já possuem esta cultura pois 

não vivem hoje nos dias atuais sem o uso de tecnologia. Precisamos então tornar esta 

prática tão comum usualmente no ensino, seja na Educação Básica ou Superior.  

 

EIXO 3 – AVALIAÇÃO DO PIBID 

 

 Neste eixo os entrevistados fizeram uma avaliação do programa PIBID de uma 

maneira geral na formação dos professores, enquanto políticas públicas da União e 

principalmente no seu trabalho de formador nas ações realizadas. Na questão 9: 

Quais ações sobre TDIC que foram bem avaliadas no seu relatório final e quais 

atividades previstas não foram implementadas? Faça uma avaliação sobre este 

processo. 

 

 No geral os entrevistados avaliaram positivamente suas ações. Destacamos as 

Produções de artigos e mais participações em eventos de Educação no decorrer dos 

últimos anos em nosso país, sejam em Banners ou comunicações orais.Em relação à 

aprendizagem dos alunos, na visão dos coordenadores, existe uma vontade para o 
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uso de Tecnologias digitais no ensino de Matemática,como podemos observar na fala 

abaixo: 

“[...] nossos alunos..., afirmaram que aprenderam bastante em relação 
ao uso da tecnologia e consideraram importante o uso disso, o que a 
gente pode avaliar como um bom resultado por ter mudado essa 
mentalidade de alunos que não estudaram desta forma em sua 
formação básica eles não tiveram a presença da tecnologia e hoje 
reconhecem a importância disso e afirmam que vão continuar 
utilizando em sua prática docente; muda a mentalidade dos nossos 
alunos e os capacita para que eles possam utilizar isto nas suas 
práticas futuras.”(RA) 

 

 Nem por isso alguns C. A. deixaram de citar problemas quanto a infraestrutura 

das Escolas e até compararam tais problemas também identificados em suas 

unidades de trabalho.Se existem problemas até mesmo nas Universidades para o uso 

de TDIC no ensino que dirá nas Escolas Públicas. Segue um relato abaixo neste 

sentido: 

“Temos na UFJF computadores, lousas digitais, filmadora, programas 
de edição de imagem, mas não temos onde instalar encontram-se nas 
caixas com o prazo de garantia vencendo.” (LY) 

 

Qual é mesmo a formação necessária do professor para ensinar Matemática 

nos dias atuais? Esta questão insiste nos dias atuais, independente das Licenciaturas 

em Matemática espalhadas em nosso país. A mesma foi abordada pelos entrevistados 

quando dizem que: 

“Acho que falta nas questões de política uma formação apropriada e 
eu não sei te dizer e isso talvez seja um objeto de pesquisa meu, como 
deveria se estruturada esse tipo de formação apropriada; são 
questões que eu acho que são bem complexas e eu sei que não existe 
uma única resposta. Alias eu tenho certeza que não existe uma única 
resposta, mas eu vejo que o foco principal das políticas públicas esteja 
em proporcionar o equipamento ou o acesso à tecnologia digital. Mas 
acho que esta faltando então uma preocupação com a formação do 
professor.”(EA) 

 

 Se temos interesse em desenvolver uma formação que possa contemplar o uso 

de TDIC no ensino de Matemática, a mesma precisa ser reelaborada e implementada 

definitivamente nos cursos de graduação, na perspectiva do TPACK, ou seja, aquela 

em que integra os conhecimentos pedagógicos, tecnológicos e do conteúdo 

matemático. Vemos no relato abaixo que isso pode acontecer no subprojeto PIBID de 

Matemática quando relatam que, 
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“para se desenvolver um projeto com tecnologia você tem que 
elaborar, planejar mesmo, não é, você tem essa ação só que você tem 
que planejar e existe uma certa pressão da própria coordenação 
institucional de levar o aluno só para a sala de aula; não adianta levar 
o aluno só para a sala de aula sem ter um processo de 
preparação.”(AO) 

 

Neste relato do coordenador de área, ele destaca que para usar as tecnologias 

no ensino, é necessário elaborar o planejamento. De fato, a prática com o uso das 

TDIC, requer uma nova estrutura de aula e do papel do professor. Para NÓVOA (2017) 

em sua entrevista38 sobre Formação de professores, o PIBID é uma possibilidade para 

tentarmos modificar o cenário de Formação de professores em nosso país quando 

nos diz que, 

Vocês não precisam de inventar a roda! Nas bases do que era o 
Programa do PIBID, na estrutura, eu li os documentos iniciais, no que 
é o lançamento do Programa, está lá o essencial. Agora é preciso que 
de repente o Programa igual o PIBID deixe de ser um Programa 
induzido por um governo central e passe há ser realidade do país todo, 
quer dizer, que ele vá para todo lado, para os municípios, que ele vá 
para as Universidades, que ele vá para as Escolas, que ele se torne 
uma rotina, que nós, que nós na Educação não gostamos muito da 
palavra rotina, mas na verdade o que nós precisamos é de coisas 
normais. 

 

Conforme as palavras de NÓVOA, o PIBID precisa ser ampliado para propiciar 

mudanças na realidade escolar, com a atuação direta na formação inicial e continuada 

de forma permanente com suas ações. Mesmo em Escolas que recebem 

equipamentos tecnológicos, nem sempre recebem formação específica para seu uso. 

A Escola e o professor, precisam de um acompanhamento para construir novas 

referências que auxiliem a fazer mudanças na realidade escolar. 

 

“a gente fez também algumas oficinas de lousa digital porque algumas 
escolas tinham recebido e não estavam funcionando, ninguém sabia 
mexer, então a gente começou a trabalhar, tanto o supervisor da 
escola quanto os bolsistas pra preparar pra fazer o uso desse recurso 
na escola.” (GE) 

 

                                                      
38 Precisamos colocar o foco na formação profissional dos professores. (Instituto NET Claro Embratel 

Publicado em 24 de maio de 2017) https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E  Acesso em 27 de 

fevereiro de 2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E
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 À partir da necessidade em buscar alternativas, mesmo que não se tenha tanta 

formação específica, o medo não é barreira para o coletivo do PIBID. Abaixo segue 

uma síntese das respostas sobre esta questão. 

 
Gráfico 14: Síntese das Respostas na Questão 9 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Ver em destaque as palavras como alunos e eles, só reforçam nossa proposta 

de que o coletivo é forte e está empenhado na busca por uma melhor Educação para 

toda comunidade escolar.As palavras uso e tecnologia também em destaque 

apresentama possibilidade real para o cotidiano escolar na avaliação dos C.A. 

Já na questão 10:  

Como você avalia a utilização das TDIC para o processo de aprendizagem da 

Matemática pelos estudantes da Educação Básica? 

 

Os alunos de hoje não tem noção do quanto é importante o uso de Tecnologias 

Digitais no ensino, mas cabe à Escola mostrar o quão importante este uso. Chegaram 

em algumas Escolas tablet para o uso diário, mas em muitos casos este equipamento 

não tem o devido uso pela falta de formação que permita desenvolver o ensino dos 

conteúdos curriculares integrados aos recursos tecnológicos. Nesse sentido, vários 

autores tais como ALMEIDA, VALENTE, LOBO da COSTA, PRADO, MISHRA, 
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KOEHLER, vem apontando a formação inicial e continuada do professor, precisa ser 

repensada no sentido de propiciar a reconstrução do conhecimento profissional 

docente para a era digital. 

 

“acho que é uma questão de motivação porque tecnologia atrai, não 
é, crianças são atraídas, crianças e jovens atraídas a coisinhas bonitas 
se mexendo, desenho animado, não é, como eu costumo brincar, mas, 
a outra grande coisa é a facilidade em produzir exemplos e verificar 
respostas e isso ajuda muito a motivar os caras, a terceira coisa que, 
também ajuda, é o mesmo que ajuda no ensino superior, você tendo 
um material impresso ou material digital para colocar numa 
transparência ou colocar numa lousa digital você consegue expor o 
todo.”(FO) 

 

Em relação ao ensino de Matemática, não se pode negar que  a aprendizagem 

desta disciplina, é algo muitas vezes traumatizante da forma como a mesma é lidada 

nas Escolas e na Universidade.  O uso das TDIC, tende a criar uma possibilidade de 

diálogo para sanar tais dificuldades e aproximar os jovens estudantes para aprender 

de uma nova forma, utilizando os artefatos da sociedade atual. 

Precisamos também reforçar que o uso de TD fora da Escola é algo natural 

para nossa sociedade nos últimos anos e dentro da Escola ainda possuímos um certo 

muro, que não pode ser comparado ao de Berlim, separando duas Alemanhas, mas 

também não encontramos portas abertas como no belo jardim botânico de Curitiba. 

Os estudantes da Educação Básica hoje em dia aprendem diferentemente dos 

estudantes de Educação Básica do século passado devido aos novos tempos de uma 

sociedade digital. A Escola não pode continuar sendo uma ilha neste contexto. Sobre 

a aprendizagem dos alunos, citamos NÓVOA.( 2017) em sua palestra39 quando nos 

diz que: 

As nossas crianças não aprendem da mesma maneira que nós 
aprendemos. As nossas crianças não utilizam o cérebro da mesma 
maneira que utilizamos . Nossas crianças não relacionam com o 
conhecimento da mesma maneira e por isso nós temos 
aparentemente uma necessidade de rever, de repensar este modelo 
escolar que foi um modelo potente, que foi um modelo forte, foi um 
modelo que prevaleceu por duzentos anos, que resistiu bem, que 
existiu em todo mundo, foi um modelo muito forte para uma sociedade 
industrial, foi um modelo que resistiu bem o século XXI, foi um modelo 
que produziu os Estados, que produziu as cidadanias nacionais, que 
conseguiu massificar a Educação e a Cultura, que conseguiu levar a 

                                                      
39 Palestra de António Nóvoa - Desafios do Trabalho e Formação Docentes. Sindicato dos Professores Municipais 

Novo Hamburgo. Publicado em 6 de jun de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM  Acesso em 

25 de março de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM
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escola à todos, que conseguiu enormes sucessos dos quais 
coletivamente nós podemos nos orgulhar, mas hoje, este modelo 
acabou. E o nosso grande desafio é repensar a profissão docente para 
uma outra maneira de estar na escola. 

 

Precisamos acabar com este espaço fechado da Escola com relação à 

utilização de TD no cotidiano escolar. Impossível imaginar a Escola nos dias atuais 

sem este uso. Devemos parar de discutir o porquê da Escola não usar e passar para 

o momento de como a Escola pode usar ainda mais TD no ensino para benefício da 

Educação. Neste sentido, segundo BUCKINGHAMapud MOURA(2012, p. 3) nos diz 

que: 

Enquanto isso, o que os jovens fazem na Internet na escola? Na 
maioria dos casos, pouquíssimo. Poucas escolas oferecem amplo ou 
irrestrito acesso à Internet para os alunos e muitas adotam sistemas 
de filtragem de conteúdo, que transformam a navegação na web num 
obstáculo. 

 

A foto da Escola do passado só se diferencia pela cor do modelo que temos 

hoje. Temos o desafio de fazer isso durante a aula e não só no momento de levar uma 

turma para o laboratório de informática da Escola. Este é o desafio para o uso 

cotidiano de TD passando pela mediação do professor dentro da Escola. Quem sabe 

o investimento da União para esta prática permanente não seja apenas de 

recomendar nos documentos oficiais, mas sim de incentivar o uso de TD tendo um 

portal de software para orientar os docentes espalhados no país, algo parecido com 

o que hoje existe no portal de periódicos da CAPES. 

Usar TD no ensino é mais uma ferramenta importante para o professor que em 

muitos casos ganha tempo seja na construção de um gráfico ou até na exploração do 

mesmo com mais detalhes. As manipulações com as TD podem proporcionar não se 

comparam a maior dificuldade desta mesma explicação ao desenhar um gráfico no 

papel. Segue uma fala de um dos entrevistados reforçando tal necessidade: 

 

“mesmo que o aluno seja um aluno de baixo poder aquisitivo ele tem 
acesso a uma gama de recursos tecnológicos a internet 3G hoje em 
dia é uma internet cada vez mais acessível, cada vez mais barata, 
quase todo mundo tem o seu celular, tem alguma coisa ligada à 
tecnologia que ele possa fazer e ai a escola não pode fechar os olhos 
para isso; cada vez que você traz para dentro da sala de aula o uso 
de tecnologia com qualquer veiculo, seja no computador, no 
Datashow, num tablet, num smartphone, num vídeo que seja, 
entendeu, para projetar um vídeo e discutir sobre o vídeo que seja, 
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mas, cada vez que a gente faz isso a gente consegue trazer o aluno 
um pouco mais para perto da gente e o grande desafio é a gente saber 
fazer isso, não vou dizer o tempo todo, mas, a gente não fazer isso 
como num laboratório, entendeu, não é um parênteses, não é um 
momento isolado na aula, não é a aula de laboratório de informática, 
é fazer isso durante a própria aula.(GA) 

 

Os alunos de Educação Básica já estão conectados com o uso de tecnologia 

em seu cotidiano. A Escola não pode ser uma ilha no qual ele vai para lá ter acesso 

numa Educação que seja excludente ao mundo que ele tem do lado de fora do portão. 

 

“Aplicativo de celular ou computador, enfim, e os recursos estão aí, e 
os alunos tem acesso, por mais que sejam alunos as vezes carentes, 
todo mundo tem um celular, as escolas aqui em Vitória estão com o 
projeto de implementação de internet gratuita nas escolas, então não 
tem porque não fazer isso.” (JA) 
 

 Temos a possibilidade de tirar a Escola do século XIX e trazer para o século 

XXI. Parece fácil apenas trocar a posição de uma letra romana que identifica os 

séculos, mas na verdade, significa querer ensinar matemática nos dias atuais com a 

preocupação de diminuir a ineficiência do ensino desta disciplina no decorrer dos 

últimos anos. Segue abaixo o gráfico síntese sobre as respostas da questão 10. 

Gráfico 15: Síntese das Respostas na Questão 10 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Podemos observar pelo gráfico que ver palavras como tecnologia e alunos 

em destaque, reforçam o entendimento dos C. A. da necessidade do uso de TDIC no 

ensino de Matemática nas Escolas de Educação Básica para adaptarmos a mesma 

ao novo século. Passando para a questão 11:  
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Qual a sua compreensão sobre as Políticas Públicas (Programas ou Projetos) 

sobre o trabalho com as TDIC no interior das escolas?  

 

Estas Políticas Públicas começaram no PROINFO, mas a rede, pela grande 

extensão do país, por questões, ora de Políticas, ora de gestões, nem sempre 

propiciaram articulação entre Municípios, Estados e a Federação, para dar conta de 

preparar e atualizar a comunidade escolar para uso pedagógico das TDIC. 

O diálogo não acontece na prática como deveria apesar de que nas diretrizes 

curriculares temos descrito a importância e a previsão quanto ao uso de TD no ensino. 

Apesar de todos saberem disso, poucos utilizam esta metodologia no dia a dia escolar. 

Se os equipamentos estão funcionando bem, a direção escolar tem receios em deixar 

utilizar os mesmos com a preocupação de estragar tais equipamentos e não terem 

verba posteriormente para consertá-los. É como se eu tivesse uma bicicleta e fosse a 

pé para o trabalho preocupado com o furo do pneu que um dia vai ocorrer 

naturalmente. Segue mais uma fala de um dos entrevistados corroborando com este 

pensamento: 

“o governo existe e até pensa alguma política pública da utilização de 
tecnologias para a sala de aula, mas, as coisas não são efetivas elas 
não se sustentam, não é? talvez até a própria pela falta de formação 
dos professores que estão em exercício, não é? ou uma certa 
resistência desses professores em trabalhar com tecnologia em sala 
de aula; que isso acabou não sendo efetivo, não é? existe alguns 
projetos que a gente ouve falar em termos do governo incentivar a 
tecnologia em sala de aula, mas, as coisas são incentivadas, mas ai 
ela acaba esbarrando na própria direção da escola ou talvez na 
própria, como eu falei para você, na própria formação, falta de 
formação dos professores, não é, porque tudo que é novo e ou você 
não tem a preparação para trabalhar com aquilo fica difícil, não é, 
então, como se manter uma política se você não trabalha, não faz uma 
formação de quem realmente deveria utilizar esse material em sala de 
aula, não é, que é o professor.(AO) 

 

Existem Escolas bem equipadas, mas a realidade da maioria não é esta. A 

preocupação na Formação dos professores para que os mesmos possam ter o hábito 

natural quanto ao uso de TDIC em seu trabalho, é evidenciada pelos entrevistados 

como vemos abaixo: 

 
“essa escola que eu te falei de Ibiporã, toda sala de aula dela tem uma 
lousa digital, está lá, instalada bonitinha. Aqui no Paraná toda escola 
recebeu um kit, não sei se você conhece aquela caixinha amarela que 
vem aquele kit a lousa, o projetor, o computadorzinho estão tudo no 
kit, toda escola tem; em Ibiporã os professores, todos eles, passaram 
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por curso do uso da lousa digital mas esse curso não possibilitou que 
efetivamente esses docentes utilizem a lousa digital para o ensino de 
matemática ou ensino de qualquer outro conteúdo evidentemente, nos 
anos iniciais. Então eu fico pensando,  que que um curso de formação 
teria que ter para que um professor realmente quando saia dessa 
formação ele se sinta preparado e realmente faça uso dessa 
tecnologia digital em suas aulas;”(EA) 

 

Talvez uma das ações devesse mostrar na prática que problemas 

acontecessem. Capacitar o professor integralmente não será possível, pois questões 

técnicas devem ser resolvidas no geral por pessoas técnicas que possuem este tipo 

de conhecimento e formação adequada. A segurança se faz necessária para que o 

professor sinta-se confiante à utilização de TDIC na sala de aula. Nesse sentido, 

evidenciamos esta preocupação na fala dos entrevistados quando diz que, 

 

“eu trabalho com a lousa já faz um bom tempo, é, tem dia que ela 
trava, que tem que chamar o técnico da UFPR pra ir lá resolver o 
problema, então as questões técnicas interferem; um dia do curso vai 
ser só pra resolver esses problemas técnicos pra professora se sentir 
segura o suficiente para avançar para um outro nível que seria o 
desenvolvimento de uma atividade pedagógica por meio da lousa 
digital.” (EA) 

 

Os currículos das Universidades precisam ser reformulados. Existem cursos 

que não contemplam em seu quadro disciplinas obrigatórias na graduação que 

abordem o ensino e consequentemente uso de TD.  Muitos dos novos docentes saem 

da academia com formação ainda do século passado. O PIBID é uma possibilidade 

clara que pode romper com este modelo tradicional de ensino da academia.  

Faz-se necessário conhecer o projeto político pedagógico das Escolas antes 

de iniciar qualquer ação. Precisamos que a União, Estados e Municípios se esforcem 

para colocar internet de qualidade em TODAS as Escolas em nosso país. Se hoje 

temos os futuros professores querendo fazer uso de TD no ensino, temos os mais 

experientes nas Escolas sem tanta formação para este uso. Neste momento o PIBID 

é fundamental para fazer esta transição e proporcionar a troca de saberes dos mais 

experientes (formação continuada) e os de início da carreira (formação inicial). Segue 

a seguir, o gráfico sintetizando as respostas sobre esta questão: 
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Gráfico 16: Síntese das Respostas na Questão 11 

 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 
A Escola e a Formaçãode Professores precisam sim ser repensadas em 

nosso país. Não se trata apenas de olhar números, aumentar quantitativos de horas 

ou algo neste sentido, mas sim, entender qual a melhor maneira de realizar esta 

Formação, seja Inicial ou Continuada. Na transcrição 40  que fizemos do vídeo, 

NÓVOA(2014)nos adverte sobre um erro que cometemos regularmente quando 

tratamos de políticas Públicas sobre Formação de professores. Ele reforça o tema 

dizendo que: 

 

Acho que há um problema grave na Formação de Professores no 
Brasil, tanto na Formação Inicial quanto na Formação Continuada. 
Não é por terem mais horas, por fazerem mais cursos, por terem mais 
Formação que está errada na sua concessão, que o problema se 
resolve. O problema eu acho que há, uma questão de filosofia geral, 
do plano com o qual eu estou de acordo, mas é preciso por uma 
coragem de inscrição destas palavras na prática e muitas vezes vos 
falta. O nosso grande dilema como educadores é sempre trazer para 
a realidade aquilo que dizemos que é preciso fazer, mas que 
infelizmente muitas vezes não fazemos. 
 

Acreditamos que apesar do desenho do Programa PIBID relatado no capítulo 

2 trazer a maneira pensada na teoria entre os sujeitos relatando o modelo proposto 

                                                      
40https://www.youtube.com/watch?v=Nj5WRKG00Tw  (UNIVESP. Publicado em 6 de out de 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj5WRKG00Tw
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pela CAPES, em nosso entendimento, a melhor maneira de interpretar o desenho do 

PIBID na prática seria da maneira representada na figura a seguir: 

 

Figura 23 – PIBID na Prática 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A Interação do Coordenador de Área também ocorre com o Supervisor, se 

queremos a integração da Universidade com a Escola Básica na prática.  Talvez por 

isso, no decorrer dos editais desde sua criação, tenha ocorrido a mudança de se dar 

prioridade neste último edital de 2013, para que o coordenador de área fosse 

professor de Estágio Supervisionado ou da área de ensino, que de certa forma, está 

mais habituado em tratar no dia a dia com a Escola Básica e com professores das 

mesmas que auxiliam no processo de integração dos estagiários nas Escolas.  

Neste mesmo sentido, a imagem na figura que representa a Escola, deveria 

estar próxima do C. A. e o Supervisor e bem de frente aos Licenciados, já que a 

atuação destes atores (C.A., Supervisores e Licenciando), atuarão regularmente na 

mesma. Ter este movimento de ida e volta entre os sujeitos interagindo 

permanentemente na Escola pública brasileira contribuirá e muito para o avanço de 

nossa Educação e números estatísticos serão consequência naturalmente do trabalho 
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realizado em ter a União com seus investimentos e a formação continuada e inicial 

gerada por esta prática. Segue o desenho que tratamos este tema na figura abaixo:  

 
Figura24: Atuação necessária para melhoria da Educação Pública Brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Assim poderemos ter permanentemente o diálogo entre as Instituições 

formadoras com as Escolas Públicas já que o modelo do PIBID prevê atuação 

constante e por período maior que o Estágio. Quanto mais tempo o docente 

universitário passar em contato na Escola de Educação Básica, mas ele terá subsídios 

da prática que lá ocorre e poderá propor mudanças na academia do que realmente se 

faz necessário ensinar aos futuros professores que irão atuar na Educação Básica 

brasileira. 

Este modelo prevê muito mais troca de saberes no coletivo, num mundo hoje 

digital que é novo e se diferencia do modelo passado onde a academia detinha o 

conhecimento. Hoje professores podem aprender com os alunos já que os mesmos 

possuem uma cultura digital mais concreta sobre seu uso do que os professores. Esta 

Escola 

C.A. 

Licenciando 

Supervisor 
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terceira revolução da Humanidade trazida por NÓVOA (2017) em sua palestra41 

reforça esta ideia quando nos diz que: 

 
Um senhor chamado Michel Ser, grande filósofo francês, diz que 
estamos há viver hoje, hoje, estamos há viver hoje, aquela que é 
apenas, a terceira revolução da humanidade. A primeira diz ele, foi 
quando a humanidade criou a escrita, três mil anos antes de Cristo. A 
segunda foi quando a humanidade inventou o livro, o Gutemberg, a 
tipografia já lá vão quinhentos anos e a terceira é hoje. E diz o Michel 
Ser, a cada uma dessas revoluções, os seres humanos passaram a 
utilizar o cérebro diferente. Nós não utilizamos as mesmas regiões do 
cérebro, antes e depois da escrita, antes e depois do livro, antes e 
depois do digital.Passaram a relacionar-se com a memória de uma 
maneira completamente diferente. Passaram a ceder e relacionar com 
o conhecimento de uma maneira totalmente diferente. Acima de tudo 
diz o Michel Ser, passaram aprender de maneira diferente. Não se 
aprende da mesma maneira antes e depois da escrita, não se aprende 
da mesma maneira antes e depois do livro e não se aprende da 
mesma manera antes e depois do digital. E é nesse momento, nesse 
preciso momento da nossa vida que nós estamos. 
 

A estrutura da Escola precisa ser mudada, assim como a forma de conceber e 

tratar a Escola como sendo a única maneira de ensinar o conhecimento igual para 

todos. As aprendizagens são distintas porque as pessoas são distintas. Precisa se 

valorizar as diferentes culturas de nosso país. Em uma Pedagogia como a nossa, não 

conseguiremos dar mais autonomia e nem trabalhar no sentido de atuar enfatizando 

a necessidade de aprendizagens personalizadas que se fazem necessárias neste 

momento. Impor o mesmo modelo de aprendizagem para todos não é a solução para 

melhoria de nossa Educação Pública. 

Na última questão de nossa entrevista queríamos uma avaliação do programa 

e perspectivas para o futuro do PIBID já que quando realizamos esta entrevista, existia 

uma portaria sinalizando mudanças no sentido de cortes de gastos e até da 

continuidade do programa que se encerrará em 2018 com possibilidade de 

prorrogação de mais 4 anos.  

A questão 12 diz:  

Qual importância do projeto PIBID para o processo de formação inicial de 

professores? E qual a sua perspectiva para o futuro do PIBID? 

 

                                                      
41 Palestra de António Nóvoa - Desafios do Trabalho e Formação Docentes. Sindicato dos Professores Municipais 

Novo Hamburgo. Publicado em 6 de jun de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM  Acesso em 

25 de março de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM
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Os entrevistados destacam a contribuição do PIBID na formação inicial do 

professor pelo seu caráter inovador e principalmente, por permitir a continuidade das 

ações, e a sistematização destas ações para que o futuro professor, possa conhecer 

a realidade da Escola e aprender na realidade da Escola. Sobre a formação dos 

envolvidos, segue uma fala de um dos entrevistados: 

 

“o enriquecimento da formação é muito grande para o bolsista, porque 
tem a oportunidade de ao longo do tempo, e talvez ai esteja a diferença 
dessa formação e de outros que foram possibilitados que é a 
continuidade e a frequência disso, então toda semana ele está na 
escola ao longo de um ano, dois anos acompanhando o mesmo 
professor, então ele realmente vivencia as dificuldades da sala de aula 
e ele consegue ter uma percepção, como ele é ainda um professor em 
formação, então ele consegue ter uma percepção crítica desse 
processo porque ele ainda não esta totalmente contaminado pelas 
questões cotidianas da vida de um professor;   nossos alunos 
participam muito de evento, fazem muita publicação, é assistem muita 
comunicação científica e que vai enriquecendo a formação deles, que 
ele estudem mais para as disciplinas, consequentemente tenham 
menos dependência no seu  currículo, que consigam fazer o curso 
com mais eficiência, traz toda essa contribuição pra ele que agora a 
gente não sabe como é que vai ficar.”(EA) 

 

 A permanência do graduando na integralização do seu curso de Licenciatura é 

uma prioridade que precisa acontecer na prática. Sabemos das condições sociais da 

maioria da população brasileira que não chega há possuir 2 salários mínimos de 

renda. A bolsa é sim uma forma de permanência de este futuro professor poder atuar 

na área de Educação nas Escolas brasileiras, assim como se fazem necessárias 

outras políticas de moradia estudantil, restaurante universitário que contemplam 

demais graduandos independentes do curso de graduação. 

 

“como alguns, senão a maioria dos licenciandos, trabalham diferente 
dos bacharelandos que a maioria a maioria do departamento só 
estuda, o Pibid dá a chance de alguns se dedicarem muito mais; o lado 
financeiro é muito importante porque quatrocentos reais para mim para 
você pode não ser nada, mas quando você era aluno de iniciação era 
alguma coisa, não é, era bastante até, era seu dinheiro, e não é só o 
dinheiro, você virou um provedor naquela naquele núcleo familiar, 
você agora é também é responsável, você não apenas tem mais 
tempo, você também tem o estímulo da responsabilidade, você virou 
um adulto, um jovem no fim da adolescência, no começo dos anos 
vinte da vida dele, não é, ele está ainda se formando, pressão familiar 
para ganhar dinheiro e ele opa estou ganhando algum dinheiro, ou 
então, alguns são pais já, e opa, eu posso comprar o  leite do meu filho 
e me dedicar mais a estudar essas coisas, então, tem esse primeiro 
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lado que é sem hipocrisias, sem demagogias, um lado 
importantíssimo.”(FO) 

 

O PIBID deveria comtemplar todo curso de Licenciatura e não atender apenas 

alguns alunos da mesma. Investir nos futuros professores concedendo-lhes a bolsa, 

assim como se valoriza o futuro médico que em sua residência médica, possui mais 

contato com a prática da sua futura profissão. O PIBID é mais uma etapa necessária 

para a formação inicial dos professores para auxiliar a disciplina de estágio 

supervisionado: 

“A gente pode de alguma forma pensar, o estágio não poderia fazer 
parte do que o PIBID propõe? Acredito que sim, só que os estágios 
eles não estão suficientemente institucionalizados para que isso 
aconteça e o PIBID permitiu que nessa coisa acontecesse porque tem 
que existir uma institucionalização, tem que existir uma parceria, mas, 
não é uma parceria diretamente com o Estado é uma parceria que se 
dava ou se dá com a Escola.”(VA) 

 

É importante a atuação do programa já que ele preenche uma lacuna que o 

Estágio não consegue preencher. Passar mais tempo na Escola Pública brasileira e 

conhecendo realmente sua realidade. Além disso, atua na formação política 

mostrando, por exemplo, que ele atua na Escola mas não pode receber a merenda 

que é fornecida na Escola, pois este envio de verba é padronizado pelo número de 

alunos da Escola. Ele consegue ver a greve dos servidores por melhores salários e 

condições dignas para exercer sua carreira, ele na verdade descobre que realmente 

necessitamos de muito mais investimento em Educação no país para a tão sonhada 

melhoria da Educação para todos. 

 

“vejo até um contraponto com o estágio supervisionado, não é, eu 
acho que o estágio supervisionado deveria ser uma coisa como o 
PIBID, não é, logicamente que não é a mesma coisa, estágio é uma 
coisa e PIBID é outra coisa, porque eu vejo o estágio como uma coisa, 
não é, você tem por exemplo quatro meses num semestre para poder 
ir para a escola por exemplo, a ministrar uma atividade na sala de aula, 
fazer um relatório e entregar para o professor, o PIBID não, você tenho 
mais tempo para desenvolver as ações, não é, você propõe as 
atividades, ele vai para a escola para a sala de aula, mas, ai se o 
processo, o que foi elaborado não deu certo, por exemplo, não é, você 
pode voltar, refletir, sobre aquelas ações, o que poderia ser melhor 
para fazer, isso acaba sendo, essas reflexões sobre as ações 
propostas e as ações desenvolvidas, elas têm feito diferencial muito 
grande para a formação do licenciando.”(AO) 
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 Necessitamos avançar no modelo que temos na Licenciatura com a disciplina 

de Estágio que desenvolve uma parte mais burocrática que de ensino aprendizagem, 

representado pela figura a seguir: 

 

Figura 25: Diálogo da Licenciatura com a Escola 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

  

Entendemos que hoje o diálogo é outro. É de mão dupla e não apenas 

burocrático, mas levando como prioridade a troca de saberes tão importante e 

necessário para todos os envolvidos e por isso acreditamos no novo modelo 

proporcionado pelo PIBID, que entendemos, também representado abaixo: 

 
Figura 26: Licenciatura e Escola dialogando com o acréscimo do PIBID 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Este movimento do licenciando, supervisor, professor universitário sempre 

trocando saberes na academia e na Escola é necessário ocorrer permanentemente 
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para alcançarmos voôs necessários para a tão sonhada melhoria de nossa Educação 

Púbica brasileira com o devido apoio governamental. 

É totalmente diferente a atuação do licenciando na Escola pelo PIBID e pelo 

Estágio Supervisionado. O tempo maior para preparação e aplicação das atividades, 

a elaboração coletiva com os colegas de turma, docente da academia e o docente da 

Educação Básica, traz a integração da teoria com a prática. Um relato neste sentido: 

“Quando eles que estão no PIBID eles tem é, essa condição por não 
estarem tão pressionados emocionalmente com uma avaliação, que 
fazer essas percepções, mas principalmente porque eles ficam muito 
tempo acompanhando a mesmo turma e o mesmo professor e isso 
possibilita uma observação mais profunda da realidade escolar e das 
iterações que ocorrem em uma sala de aula.” (EA) 

  

No PIBID os alunos atuam mais tranquilos, com menos peso nas costas 

justamente por não passarem pela avaliação em certos casos muito criteriosa como 

na disciplina de Estágio que é o momento nos semestres finais do curso de 

Licenciatura para padronizar e enquadrar como profissional da Educação estes 

futuros professores. Vivenciando mais tempo na Escola, poderemos ter mais 

experiências e aprender com a sala de aula. Segue uma das falas abaixo neste 

sentido:  

“os próprios alunos que fazem estágio que não são bolsistas e os que 
são bolsistas ao fazer dizem o quanto é diferente da experiência, do 
período que eles passaram no estágio que foi importante, mais, por 
exemplo não proporcionou vivenciar no cotidiano da escola, todas as 
coisas que dizem respeito aos saberes desenvolvidos nessa vivencia 
semanal, frequente na escola, então isso pra nós, é uma coisa 
fundamental.”(GE) 

 

 O PIBID exerce na prática a “residência” que infelizmente o Estágio 

Supervisionado não consegue realizar da maneira que é configurado com 400 horas 

mínimas determinadas. Apesar de mínimas, é este quantitativo no quadro das 

Licenciaturas em Matemática praticado em geral. A Educação que precisa ser feita é 

a que envolve o conhecimento, isso precisa ser meta e não esperar que venha como 

consequência. Neste sentido citamos NÓVOA (2017) em sua palestra 42  quando 

aborda a questão da missão da Escola: 

 

                                                      
42 Palestra de António Nóvoa - Desafios do Trabalho e Formação Docentes. Sindicato dos Professores Municipais 

Novo Hamburgo. Publicado em 6 de jun de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM  Acesso em 

25 de março de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM
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Não há Educação sem Conhecimento. A Educação é educar pessoas 
com certeza, e o que a escola faz é educar pessoas, é formar pessoas, 
mas não basta dizer isso, não basta dizer isso para definir o que é 
missão da escola. A missão da escola é educar pessoas com certeza, 
mas não chega, a missão da escola é educar pessoas através do 
conhecimento, e se não pusermos lá uma vírgula e acrescentarmos 
através do conhecimento, nós não entendemos nada do que é a 
escola porque há muitas maneiras de educar. Podemos educar pelos 
afetos, podemos educar pela tradição, podemos educar de muitas 
maneiras, na família educa-se de várias maneiras, a sociedade educa-
se de várias maneiras, a escola educa através do conhecimento e 
portanto se não reforçarmos esta ideia, nós desviamos do que é o foco 
central do nosso trabalho como educadores. 

 

 Sem dúvida, deixamos o conhecimento livre para que os alunos absorvam os 

mesmos pela nossa prática de atuação no ensino e verificamos ao final das etapas, 

seja por provas e testes, que nem todos conseguiram o entendimento que buscava-

se na exposição dos conteúdos. Isso se deve pela forma de ensino das Escolas que 

não prioriza  educar através do conhecimento.  

Devemos ficar atentos, como sugere NÓVOA (2017) em sua entrevista43 sobre 

Formação de Professores quando ele nos lembra que, 

 
Há coisas teóricas muito boas em certas Universidades, há 
Universidades que possuem programas de Formação de Professores 
extraordinários do ponto de vista teórico, há coisas interessantes do 
ponto de vista prático, mas tem faltado um lugar, por exemplo dentro 
das Universidades, é que eu chamo de Casa Comum de Formação de 
Professores. 
 

Sem dúvida, muitos cursos espalhados no país têm qualidade, tem 

infraestrutura, mas isso não é uma regra absoluta. Encontramos também diversas 

dificuldades nas licenciaturas espalhadas no Brasil. Ainda neste sentido, NÓVOA 

sugere uma reflexão sobre formação de professores quando nos diz que, 

 
Onde que se forma um médico? Na Faculdade de Medicina, na 
Faculdade de Medicina ali é o lugar de formar o médico.  Onde se 
forma um professor das Universidades?....... Não há uma casa de 
Formação do Professor, não há um lugar, uma casa comum, não há 
um espaço onde se produz a profissão. Ora, formar um professor, é 
produzir a profissão do professor, e isso tem faltado muito. 
 

                                                      
43 Precisamos colocar o foco na formação profissional dos professores. (Instituto NET Claro Embratel 

Publicado em 24 de maio de 2017) https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E  Acesso em 27 de 

fevereiro de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E
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Tal preocupação também foi verificada na fala dos entrevistados. Segue uma 

destas abordando tal tema: 

 

“Faz uma coisa que deveria ser feita pelo estágio talvez, mas uma 
coisa que talvez tão óbvia que ninguém tinha feito é de colocar o cara 
que vai ser professor dentro de uma escola. Não era feito assim, o 
cara ficava lá, o médico fica não sei quanto tempo fazendo residência 
para poder atender, o engenheiro faz estágio de não sei quanto tempo 
para poder assinar um planta, o professor de matemática ia fazer 
estágio, ele dava aula e ia embora, quer dizer, o PIBID, é claro que 
existem outras discussões e no nosso caso aqui das tendências em 
educação matemática, das práticas, dos problemas, das nossas 
reflexões aqui, mas o que mais importante eu acho, é a presença do 
aluno na escola.”(TO) 

 
É importante uma Universidade possuir várias licenciaturas em seu quadro, 

mas muitas formações deveriam existir num espaço comum, pois independente do 

curso, estamos formando professores e jamais devemos esquecer-nos disso. Ao 

debater o tema44 de que se fosse possível uma e apenas uma mudança Política na 

Educação, como se com uma única mudança pudéssemos resolver todos os 

problemas relacionados à Educação, NÓVOA (2012) nos reforça a importância de 

fortalecer o trabalho com o futuro professor quando nos diz que: 

 

Se eu só tivesse direito a tomar uma medida política, a medida política 
que eu tomaria era criar uma nova política de integração dos 
professores mais jovens, não é, isto é, a profissão docente trata muito 
mal os seus professores mais jovens, contrariamente aos médicos, 
contrariamente aos arquitetos. 

 

Nesta época, o PIBID estava ainda se reformulando já que começou com um 

edital específico para as disciplinas de Matemática, Física, Biologia e Química e 

posteriormente foi estendido para demais licenciaturas e até tendo neste último edital 

o PIBID Diversidade. E passado os anos com o Programa e seus avanços, NÓVOA 

(2017) aponta as qualidades do PIBID sendo um programa jamais visto em qualquer 

parte do mundo: 

“Num Programa como o PIBID, se for ler as bases do Programa, a 
teoria, o que lá está escrito, no essencial está lá tudo. É o Programa 
único no mundo inteiro. Eu não conheço nenhum outro assim!” 

 

                                                      
44António Nóvoa - "Ofício de Professor" - Colégio Gracinha - Parte 2. Publicado em 28 de jul de 2012) Inauguração 

do Centro de Estudos da Escola Nossa Senhora das Graças. SANTA CLARA TV. Palestra do professor António 

Nóvoa. Parte 2/3.https://www.youtube.com/watch?v=fh_bMGwY4lg 

https://www.youtube.com/watch?v=fh_bMGwY4lg
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Cabe ressaltar que o PIBID é um programa que vem sendo reformulado ano 

após ano, e em abril de 2016 saiu a portaria de número 046/2016 que alterava o rumo 

do PIBID, o qual previa funcionamento inicial de 4 anos e que poderia se encerrar em 

junho de 2016, sendo o mesmo reduzido na prática para pouco mais de 2 anos ou 

mais exatamente, 28 meses. Posteriormente, após várias manifestações contrárias 

das IES, esta portaria foi revogada através da portaria 084/2016 e o PIBID sofreu 

algumas alterações, mas continuou em funcionamento até o ano de 2018 e ainda 

sonhamos com a continuidade do mesmo. A importância deste programa também é 

reforçada na fala dos entrevistados como no exemplo abaixo: 

 

“acho que é praticamente um dos únicos programas que realmente 
deu certo, não é, desses programas que foram instituídos, mas, 
parece que isso não faz muita diferença para o governo, 
principalmente nessa crise econômica e política que nós estamos 
vivendo no país.” (AO) 

 

Não abordamos a segunda parte da questão 12 - E qual a sua perspectiva 

para o futuro do PIBID? - já que desde a troca da presidência em nosso país, houve 

cortes em vários programas do governo federal.   

Como neste momento da escrita desta tese, mudanças estão sendo realizadas 

para uma continuidade do Programa com várias alterações, decidimos por não entrar 

nesta questão e deixar que a mesma seja analisada em posteriores pesquisas. Segue 

o gráfico das respostas sobre esta questão de número12. 
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Gráfico 17: Síntese das Respostas na Questão 12 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

O PIBID foi elaborado na perspectiva de melhoria dos índices como IDEB como 

prestador de serviços, com o aumento no número de professores aderindo à carreira 

após a conclusão do curso, mas o que vimos na prática foram ganhos significativos 

na formação dos professores. O PIBID tem o propósito de profissionalizar a profissão 

do professor na prática. Neste sentido citamos NÓVOA (2017) em sua 

entrevista45abordando a distância entre formação inicial e formação continuada sobre 

a formação do professor quando comenta que: 

 
É preciso formar um professor, é conduzir alguém a construir sua 
posição profissional docente. [...] não é possível ninguém construir 
uma posição profissional sem a colaboração dos outros profissionais. 
Dito de outra maneira, ninguém se forma médico sem a colaboração 
dos outros médicos, ninguém se forma professor sem a colaboração 
dos outros professores, e é esta ausência, este vazio que muita das 
vezes existe nas nossas políticas de formação de professores, porque 
não há professores de educação básica nas Universidades e aí o 
vazio, por muito bons que os professores universitários sejam, por 
muito generosos que sejam, eles pouco sabem da educação básica. 
Eles não têm, eles não são profissionais da educação básica, eles têm 
um contributo teórico a dar com certeza, mas falta-lhes o contributo 
profissional a dar. E depois a formação continuada é a mesma coisa, 

                                                      
45 Palestra de António Nóvoa - Desafios do Trabalho e Formação Docentes. Sindicato dos Professores Municipais 

Novo Hamburgo. Publicado em 6 de jun de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM  Acesso em 

25 de março de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM
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muitas vezes são seminários, workshops, palestras e coisas diversas 
onde falta também, a presença dos professores.  É este vazio, este 
vazio que têm que ser preenchido com a presença dos professores. 

 

 O PIBID não é um programa para resultados imediatos, mas sim para serem 

colhidos no decorrer dos anos. É um espaço para formar melhor todos os envolvidos 

na Educação Pública brasileira. Ele atua simultaneamente entre formação inicial e 

continuada fazendo a ponte necessária da Universidade com a Escola. O gráfico a 

seguirreune as respostas destes eixo de avaliação do PIBID: 

Gráfico 18: Síntese das respostas referentes ao Eixo 3. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Observando o gráfico 20, temos a palavra Escolacomo destaque na avaliação 

dos C. A. O PIBID consegue trazer a Escola Pública como foco central. E uma nova 

Escola precisa ser inventada. Neste sentido citamos NÓVOA (2017) que reforça em 

sua palestra  as mudanças desta Escola do século passado que está com dias 

contados nestes novos tempos:  

 

“Esta Escola, tal como ela está construída, [...] um espaço, um templo, 
uma organização escolar do mobiliário, uma organização escolar do 
trabalho do professor, que obviamente num ambiente desse, numa 
ambiência dessas, a única coisa que pode fazer é dar aulas, não é 
possível fazer mais nada aqui há não ser dar aulas, esta ideia do 
ensino simultâneo, que foi inventada nessa altura, isso tudo que vocês 
veem aqui,..., acabou! Acabou, não existe. Aí vocês dizem, existe, pois 
todo dia eu vou dar aula e sei eu existe. Claro que ainda existe, mais 
não existe enquanto projeto futuro, já não tem nenhum futuro, isso 
acabou. Pode não ter acabado em muitas de nossas escolas ainda, 
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mas já acabou, já acabou nas cabeças das crianças, já acabou nas 
cabeças dos cientistas e do que é o conhecimento e dos grandes 
desafios do que é o conhecimento, já acabou em todo lado. [...] acabou 
obviamente, obviamente por uma razão, que é uma razão de um 
mundo digital em que vivemos.” 

 

Uma nova Escola envolvendo alunos, professores universitários e de Educação 

Básica, e com isso muita formação inicial e continuada com baixo custo para a União. 

Só precisamos ter paciência e olhar a longo prazo. O Uso de TDIC no ensino vai 

ocorrer de uma maneira ou de outra. Cabe usarmos o PIBID como um laboratório e 

compartilharmos nossas experiências em um país de proporções continentais. Admitir 

que temos várias culturas e vários contextos nas Escolas só reforçará esta tarefa de 

trazer a aprendizagem para os dias atuais. 

O PIBID precisa ser definitivamente efetivado como uma política de Estado 

voltada para a formação de Professores. Não podemos ver ações com o seu 

desmanche seja pela reestruturação com muitas alterações prejudicando o 

andamento das ações já aprovadas ou diminuição de número de bolsas, como ocorreu 

no decorrer do ano de 2016 e 2017. Se em 2018 temos o medo do Programa acabar 

e não ser renovado por mais 4 anos já que os cortes são cada dia maiores na 

Educação Pública brasileira, só nos resta lutar cada vez mais para que o Programa 

permaneça para fortalecer as Licenciaturas, o ensino de Educação Básica, a 

comunidade mais carente da população que necessita da Escola Pública como única 

possibilidade de formação dos seus filhos devido aos recursos financeiros, mas 

principalmente para tentar ajudar o professor brasileiro que clama por ajuda.  

“hoje a gente já, eu não sei a sua realidade, mas aqui a gente forma 
três licenciados em matemática, quatro por semestre, 10 por ano no 
máximo. Então, porque o PIBID também auxilia, o valor da bolsa, 
auxilia na permanência do aluno no curso, na continuidade do curso 
de licenciatura em matemática, que se as vezes não tivesse a bolsa 
ele teria saído, porque não é um curso fácil de se fazer; a perspectiva 
de atuação profissional também não é promissora né, então é um 
curso bem elevado de estudo, de dedicação, por uma contra partida 
as vezes baixa., por conta da profissão e da desvalorização do 
trabalho do professor. Mas esse valor da bolsa, embora seja bem 
baixo for analisar, mas que contribui muitas vezes continue cursando 
a licenciatura em matemática e talvez mais do que isso, acho que é o 
mais importante, possibilita que ele tenha, e que daí ele não trabalha 
e aí ele consiga se dedicar realmente aos cursos ele se envolve mais 
pelas ações da universidade, eles se envolvem nas ações da escola, 
eles se envolvem mais com as pesquisas, com as leituras, com os 
estudos que a gente realiza com a participação em eventos;” (EA) 
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 Quem convive com alunos de licenciatura sabe da real necessidade do aluno 

pela sua permanência no curso. Quando este aluno vai para as Escolas dar 

continuidade para conclusão do seu curso, ali e só ali ele se depara com a realidade 

da Escola Pública brasileira, porque uma coisa é você contar como é a sala de aula e 

estar fora dela e outra coisa é você enxergar a sala de aula estando dentro dela e 

sendo um dos responsáveis pela melhoria da Educação em nosso país.  

 Ficamos preocupados com as novas reestruturações que estão sendo 

realizadas na Educação brasileira. Sabemos que existem outros modelos neste 

sentido de enfraquecimento da carreira docente. NÓVOA (2017) alerta esta questão 

em sua palestra46 quando afirma que: 

 
Essas políticas públicas erradas vem acontecendo em muitos países, 
o caso dos EUA é talvez  o caso mais paradigmático de políticas 
públicas e erradas em relação aos professores que tem conduzido por 
exemplo ao recrutamento de pessoas sem uma formação adequada 
com a ideia de que esta coisa de ser professor é, não vale a pena 
muita teoria, não vale a pena muita formação, uma pessoa que saiba 
alguma coisa de Matemática, certamente que nós conseguimos 
prepara-lo para dar aulas de Matemática e não vale a pena fazer toda 
uma lógica de profissionalização. 

 

Se já não conseguimos envolver os alunos em sua maioria na possibilidade de 

envolvimento ao ensino e aprendizagem de matemática em nosso país com 

profissionais formados na própria área, quem dirá com pessoas sem conhecimento 

técnico e formação adequada no assunto. Algumas destas mudanças sobre a reforma 

da Educação Básica, podem resultar em retrocedermos em pequenas conquistas dos 

últimos anos em nossa Educação brasileira. Com relação ao cuidado sobre estas 

mudanças que se aproximam, NÓVOA (2017) em sua palestra 47  reforça sua 

preocupação com a Política Pública do atual governo brasileiro em adotar o notório 

saber quando nos diz que: 

 
Eu ouvi dizer, que também vocês aqui no Brasil, agora no quadro da 
reforma do ensino médio, terão adotado algumas destas políticas 
públicas, admitem a ideia do notório saber. A ideia de que bastaria ter 
um notório saber numa coisa qualquer, para que pudéssemos ser 

                                                      
46 Palestra de António Nóvoa - Desafios do Trabalho e Formação Docentes. Sindicato dos Professores Municipais 

Novo Hamburgo. Publicado em 6 de jun de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM  Acesso em 

25 de março de 2018. 
47 Palestra de António Nóvoa - Desafios do Trabalho e Formação Docentes. Sindicato dos Professores Municipais 

Novo Hamburgo. Publicado em 6 de jun de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM  Acesso em 

25 de março de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM
https://www.youtube.com/watch?v=sYizAm-j1rM
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preparados como professores. Ora isso são políticas públicas que 
corrompem, que corroem o coração, a alma da profissão. E nós, 
nenhum, nenhum de nós, faça dificuldades na Medicina, ou faça 
dificuldade nos médicos, se atreveria a dizer, vamos agora recrutar 
como médicos, pessoas que não fizeram a faculdade de Medicina, que 
não fizeram a Universidade, que não tem uma formação profissional. 
Ninguém o faria e, no entanto, parece, parece que na área do ensino, 
ainda há gente que se atreve a dizer isso e a propor políticas públicas 
desta ordem. 

 

Sobre o notório saber, esta nova inclusão em nosso sistema educacional 

ocorreu devido ao projeto de lei 839/2016, aproveitando a medida provisória 746/2016, 

que propõe uma certificação de conhecimento para professores em diversas áreas de 

conhecimento e nos mais distintos níveis de ensino. Ações como esta, desvalorizam 

ainda a Educação brasileira e só tendem isentar cada vez mais o Estado  de suas 

responsabilidades com a carreira docente e a formação de professores. 

Necessitamos valorizar a função do professor em nossa sociedade e não 

desvalorizar ainda mais esta profissão tão digna e importante para nosso país.  

 

“o Pibid é vital para “manter” alunos num curso de Licenciatura, seja 
ela em Matemática, em filosofia, em física, etc. em qualquer área. O 
Pibid tem viabilizado uma formação de um agente capacitado, 
consequentemente modificador, ou seja, que no final da graduação e 
de sua participação no Pibid tem uma formação de aprendizagem 
significativa e não a aprendizagem mecânica, por repetição somente, 
mas sim aquela em que participe raciocinando, compreendendo, 
reelaborando o saber para superar suas deficiências, e é ainda capaz 
de apresentar e orientar estratégias adequadas ao ensino de 
Matemática e suas tecnologias para aquela comunidade onde está 
inserto, visando à estimulação de conceitos matemáticos, com a 
utilização de atividades lúdicas, midiáticas e contextualizadas.” (LY) 

  

Um programa que consegue despertar o questionamento dos futuros 

professores numa perspectiva de aprendizagem colaborativa e não apenas atuar na 

velha transmissão dos conhecimentos em que muitas ocorrem em diversos contextos 

e níveis de Ensino. É interessante o relato a seguir que evidencia o licenciando 

aprendendo  a ensinar e a lidar com aspectos reais da realidade da Escola: 

“eles conseguem perceber que alguns conteúdos poderiam ser 
abordados de outra forma e é ai que eles começam as propostas 
deles, eles vão lá e testam, eles aplicam realmente, então não fica só 
numa intenção, a quando eu for professor eu vou fazer assim, não, ele 
tem oportunidade de elaborar uma sequencia, de elaborar uma 
atividade com material manipulável, elaborar uma resolução de 
problemas ou uma curiosidade alguma coisa, e realmente ir fazer com 
os alunos, então eles começam a perceber que é possível sim fazer 
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algumas coisas diferentes mesmo em uma sala de aula que não esta 
interessada totalmente nas aulas de matemática; eles conseguem 
perceber a dificuldade que o professor tem também  porque antes eles 
achavam que tudo era culpa do professor, mas agora eu vejo que não 
é bem assim. Que as vezes o professor também esta, vive em um 
ambiente que também não é favorável ao bom desenvolvimento  de 
suas funções, então  são várias coisas que eles vivenciam 
frequentemente e por um período muito grande  coisa que até então 
não aconteciam  e diferentemente do estágio.”(EA) 

 

 Esta vivência mais sistemática do futuro professor, aprendendo-fazendo o 

ensino de Matemática, na realidade da sala de aula e percebendo que existem 

limitações, mas que o papel do professor é fundamental para superações e para 

oferecer novas oportunidades de aprendizagem para os alunos da Educação Básica 

que serão os futuros profissionais desta sociedade. 

Portanto, este Programa que só precisa de tempo e de comprometimento de 

seus executores e atores envolvidos, para demonstrar os tão sonhados números pelos 

governos, mas que para nós educadores, eles nunca serão metas, mas sim 

consequências do investimento na Educação de qualidade. 

 
“os números a gente vai atingir lá na frente que a gente atinge os 
números, certo, então, a formação do professor é um processo que 
demora daqui há dez anos que você vai ver os resultados, certo, não 
tem como a gente começou um projeto novo como o Pibid e você 
esperava que o resultado seja imediato;” (JH) 
 

A melhoria das  condições de vida dos brasileiros passam principalmente pela 

melhor Educação dos cidadãos! Aseguir, temoso gráfico que sintetiza todas as 

respostas dos entrevistados na entrevista: 
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Gráfico 19: Síntese das Respostas Referentes à Entrevista 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Um Programa que envolve Política Pública, Escolas de Educação Básica, 

alunos, Professores dos mais diferentes níveis de atuação e que todos juntos visam 

à melhoria do ensino e aprendizagem em nosso país, principalmente em nosso olhar 

na área de Educação Matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O Prazer é uma experiência qualitativa. Não pode ser medido. 
Não há receitas para sua repetição. Cada vez é única, irrepetível 
(ALVES, 1999, p. 125). 
 
 

O PIBID é um Programa motivador para alunos de graduação, supervisores e 

coordenadores de área e os cursos de Licenciaturas ganham com a entrega de 

profissionais cada dia mais capacitados para atuarem na Educação Pública, 

diferentemente do status repassado historicamente de desvalorização desta carreira, 

muitas das vezes vindo até mesmo da administração pública. Ele é um programa 

comum que atende as diversidades culturais de nosso país. 

Ele é na prática, essencial para a fixação do bolsista na Universidade, pois com 

a bolsa, evita-se a evasão destes graduandos. Já os supervisores, que também 

recebem a bolsa e é de valiosa ajuda na complementação salarial já que o salário de 

professor no Brasil, independente da faixa de atuação é baixíssimo, mas também 

temos que destacar o quanto este trabalho passa ser mais significativo no seu 

aprendizado profissional. O professor na Escola necessita de melhores condições de 

trabalho, preparação, Prática, e tal Prática ocorre na troca dos Saberes dos envolvidos 

(formando, formado e formador de formadores) e ao final, tudo isso possibilitará que 

os professores possam realizar pesquisas das suas práticas de ensinarem 

Matemática no cotidiano escolar e não mais apenas servirem de pesquisas para a 

academia.  

O PIBID ganha a presença do supervisor como também mais um protagonista 

na tarefa de formar o novo professor de matemática e divide esta responsabilidade 

que antes era tratada essencialmente no protagonismo da Universidade. Este novo 

profissional poderá flutuar com a teoria e prática, com mais troca de saberes, com 

mais profissionais ao seu lado, atuando num coletivo que pretende fortalecer na 

prática nossa Educação Pública. 

Apesar de originalmente o PIBID não ter sido fundamentado para mudar a 

Educação Pública brasileira, na verdade o que temos realmente é um programa 

voltado para a formação de docentes e que pode contribuir na melhoria da Educação 

Básica das Escolas Públicas. Ele não é a salvação do ensino público, mas um 
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caminho importante e que deve ser dado continuidade para alcançar as melhorias na 

qualidade do ensino básico brasileiro, diminuindo o distanciamento entre o que os 

futuros professores aprendem na Licenciatura e o que realmente necessitam na 

prática escolar. 

É preciso destacar que o PIBID como um todo, trabalha com a 

transdisciplinaridade por envolver várias licenciaturas do país e todas elas 

contemplarem suas culturas. Estas misturas de várias áreas possibilitam uma maior 

formação dos novos professores de Matemática. No caso notamos o quanto 

importante foi a Etnomatemática presente em vários subprojetos que se distinguiam 

levando em conta suas culturas locais, sejam pelas questões técnicas de estruturas 

físicas, sejam pelas formações dos docentes envolvidos no subprojeto, evidenciando 

assim uma cultura de diversidades.  

Foi se o tempo de professor ter alguma valorização neste país. Os mesmos 

não atuam na Educação visando os salários baixíssimos que não atraem mais jovens 

para a carreira, e o PIBID é um dos poucos programas que tenta mudar esta realidade 

na prática, tentando mostrar a realidade da Escola Básica no decorrer da formação 

dos novos professores, diferentemente dos mesmos só descobrirem tal realidade 

escolar no final de seus cursos de licenciaturas nas disciplinas finais de Estágio.    

O modelo de atuação do PIBID quebra com algumas ideias conservadoras na 

Licenciatura em Matemática como por exemplo fazer disciplinas teóricas antes de 

partir para aulas de contato direto na Escola como Práticas de Ensino e/ou Estágios 

Supervisionados. Faz com que tenhamos em um mesmo grupo de bolsistas na 

Escola, estudantes que estão em períodos menos ou mais adiantados conforme 

grades horárias vigentes das IES. Isso sem dúvida abre uma discussão sobre 

disciplinas tidas como pré-requisito. Outro aspecto acontece no aumento da 

quantidade de horas que o PIBID proporciona na Escola que são essenciais para a 

Formação dos professores. Não se trata de comparar Estágio com o PIBID, mas sim, 

de considerar o PIBID como mais uma oportunidade de convívio na Escola, como 

acontece numa carga horária mais reduzida nos Estágios.  

A desvalorização do Ensino que a mídia e principalmente os governos fazem 

em seu cotidiano, seja pelo não pagamento do piso salarial, sejam pelas condições 

cada vez mais precárias de trabalho, ainda não derrubaram a vontade de muitos ainda 

acreditarem no caminho da Educação. O professor ainda consegue encontrar uma luz 
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no fundo dos olhos de seus alunos (as), e é este olhar que poderá mudar os rumos 

deste país fazendo com que ele se torne um país de todos e não apenas de ¼ da 

população. O PIBID precisa permanecer para que os outros restantes da população, 

que são a maioria, possam voltar a acreditar na Educação Básica, no ensino de 

qualidade, no ingresso na Educação Pública superior e principalmente, que o 

professor é o fio condutor permanente neste caminho, sejam no início com as séries 

iniciais, seja no ensino superior. 

A falta de tempo devido a carga horária dos professores que muita das vezes 

trabalham dois a três turnos diariamente para terem uma remuneração salarial que 

possa lhes proporcionar o mínimo de condições necessárias para sobreviver num país 

que está longe de valorizar a profissão docente, afeta o trabalho destes profissionais 

e consequentemente a aprendizagem dos alunos no decorrer da Educação Básica e 

a possibilidade de incorporarem a prática natural quanto ao uso de TDIC nas aulas de 

Matemática. 

A Universidade deve dar ênfase na formação de professores para a utilização 

das TDIC para a construção de conhecimentos. As Licenciaturas necessitam colocar 

em suas grades esta possibilidade de atuação nas disciplinas e não apenas pensar 

na criação de disciplinas específicas de TIC. 

A construção do conhecimento/saber e não apenas a transmissão de 

conhecimentos é o caminho mais adequado para se ensinar o conteúdo matemático, 

independentemente da faixa etária dos estudantes e o uso de TDIC e a prática 

colaborativa que envolve o PIBID serão o grande fio condutor para tirarmos o ensino 

de matemática do século XIX para a realidade do século XXI. 

A Escola Pública Brasileira de Educação Básica com o PIBID, necessita da 

presença do licenciando e do professor universitário por mais tempo trocando saberes 

com os demais sujeitos no interior da Escola. Assim, podemos ter a Universidade 

presente permanentemente na Escola Pública e não mais apenas naqueles 

momentos que a academia necessita fazer uma pesquisa e se insere na Escola ou 

nos curtos momentos de passagem dos professores da disciplina de Estágio 

Supervisionado. Este novo modelo proporcionará que a produção de conhecimento, 

não tenha apenas autoria de formadores de formador, mas sim, de todos os 

envolvidos no coletivo escolar. Desta maneira teremos a inclusão da Escola Pública 

no dia a dia da Universidade Púbica brasileira. Necessitamos ter esta coragem de 
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realizar tais mudanças, mesmo que em pequenas proporções, mas por menor que 

elas possam aparentar serem, as mesmas são necessárias para o coletivo docente 

se fortalecer pelo imenso território brasileiro. 

O desenho a seguir sintetiza muito bem o que é o PIBID na prática e que pode 

se estabelecer como peça fundamental numa Política Pública que queira alavancar a 

Educação Básica, superior e todos os formadores envolvidos neste processo: 

 

Figura 27: Diagrama de Venn do PIBID 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

As letras E, U e P representam os conjuntosEscolas, Universidades e Políticas 

Públicas. Então se a intersecção destes três conjuntos está sinalizada pela cor 

vermelha no desenho, podemos dizer que o encontro destes conjuntos é o PIBID. 

Matematicamente podemos definir que o PIBID =E ∩ U ∩ P,  eo fruto gerado desta 

combinação na prática,será Formação Inicial aos futuros professores e também 

Formação Continuada aos Coordenadores de Área e Supervisores que aprendem ao 

ensinar com a troca de saberes como sempre nos ensinou Paulo Freire. Desta 

combinação de prática, resulta uma Educação Brasileira de mais qualidade e o 

fortalecimento que tanto cobramos na carreira docente de valorização do profissional 

que poderá mudar para melhor a vida dos brasileiros (as) dando o sonho de acesso à 

Educação. 
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Umas das melhorias do PIBID para a Educação Pública é o fato de atuar de 

forma coletiva e não individualizada como ocorre até hoje na Educação brasileira que 

privilegia sempre os “melhores”, como olimpíadas, acesso ao vestibular, entre outros. 

O PIBID quebra com este modelo tradicional e valoriza a Educação como Prática 

Colaborativa de unir num mesmo elo Formação Inicial e Continuada. 

No desenvolvimento do programa se valoriza o todo e não apenas as partes. 

O modelo da própria maneira de trabalho do PIBID pode mostrar uma mudança na 

forma de ensinar e aprender neste novo século, sem ficarmos presos ao quadro negro 

e ao modelo daquela sala de aula do século XIX. 

 

Figura 28: Modelo de Trabalho Colaborativo para Aprendizagem com o PIBID 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Na figura acima, acreditamos no diálogo entre estes atores na perspectiva de 

construção do conhecimento, como se todos ali estivessem sentados numa mesa 

discutindo o melhor caminho para o ensino de Matemática. 

O PIBID precisa ser implementado em larga escala para dar oportunidade aos 

professores adotarem caminhos para implementaçãodo uso pedagógico da tecnologia 

em suas aulas, desde que o C. A. esteja preparado para este uso integrado e assim, 

contribuir nesta preparação para um novo cenário. E não individualmente, mas 

coletivamente de forma colaborativa para promover práticas matemáticas de grupos 

já que a Escola é um coletivo, a sala de aula é um coletivo e o docente precisa cada 

vez mais atuar coletivamente e não apenas produzir suas aulas individualmente. 
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A dificuldade de se trabalhar num país de dimensões continentais devido à 

distância que separa nosso país, pode ser encurtada com o uso de tecnologia pela 

aproximação de nossos trabalhos. Este trabalho é um exemplo de como percorrer 

nosso imenso país usando tecnologia que nos auxiliou nas entrevistas eliminando 

vários gastos financeiros com deslocamentos devido ao imenso tamanho do nosso 

país.  

Precisamos ter em mente que o marco regulatório no país quanto ao uso de 

TDIC é muito recente e ainda não possuímos uma cultura digital docente. Esta cultura 

digital nossos alunos já possuem, mas nós docentes ainda não. E tal fato não ocorre 

pela inexistência de ferramentas, por mais que nossas Escolas de Educação Básica 

e até Universidades necessitem cada vez mais de ferramentas digitais para o ensino, 

mas o que nos compromete um maior uso de TDIC no ensino de Matemática é pela 

inexistência de uma cultura digital consolidada entre os docentes.  

No decorrer do capítulo de análise dos dados, citamos nas falas dos 

entrevistados(as), várias situações desenvolvidas pelos mesmos que podem servir de 

exemplo  aos docentes espalhados pelo nosso país e que possam se motivar através 

destes relatos. Não existe uma receita aplicada aos professores como medida certa 

para aplicação de TDIC no ensino de matemática, mas sim, caminhos favoráveis para 

esta prática iniciando pelo trabalho colaborativo entre os docentes em seus locais de 

trabalho. 

O PIBID pode contribuir na criação de uma Cultura Tecnológica a qual ainda 

não faz parte do cenário educacional sejam pelas Universidades Federais, sejam nas 

Escolas de Educação Básica Brasileira já que ele tem a tarefa de formação que une 

o formando, que é um jovem e pode ser também um nativo digital, o formador e a 

Escola. O Ensino precisa fazer parte deste novo século que muda a sociedade com a 

rapidez de um clique para a procura de uma página na internet. O modelo educacional 

do século passado tende a ficar no século passado e a inserção do uso de novas 

TDIC para o ensino não apenas de Matemática mas para as demais disciplinas 

ocorrerá no Brasil, leve mais ou menos tempo. 

 

 

 

 



 

 

192 

 

 

 

Figura 29: Perspectivas de Ensino Aprendizagem com TDIC no Século XXI 

 

Fonte: Imagem criada em coautoria com Eliton Moura. 

 

Temos na figura os círculos de fora representando os sujeitos de nossa 

Educação como professores universitários, alunos de Educação Básica, alunos de 

graduação, professores de Educação Básica, todos interagindo permeados pelo uso 

de TD. Assim estaremos rompendo comas barreiras de espaço físico  que hoje 

existem nas salas de aula. Esta grande possibilidade passa pelo uso permanente de 

TDIC no ensino e aprendizagem. 

Na mesma figura, a ligação das pessoas com o uso de TDIC são distintas já 

que somos diferentes e nem todos possuem as mesmas habilidades para seu uso 

efetivo e por isso algumas distâncias se apresentam maiores do que outras. 

Constatamos isso nas falas dos nossos entrevistados que possuíam formações 

distintas quanto à prática de TDIC no ensino de Matemática. Agora esta distância 

tende a diminuir naturalmente, principalmente se imaginarmos que a mesma tenderá 
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a 0(zero) quando tivermos os Nativos Digitais48, que já começam a se inserir em nossa 

sociedade que se torna digital cada dia mais e os espaços de aprendizagem, entre 

eles a Escola e a Universidade, por mais que possa demorar, também estarão 

presente permanentemente neste contexto. 

 O PIBID modifica atualmente os ambientes educativos da Escola pela sua 

forma de atuação. A ocupação dos espaços por mais agentes na Educação e não 

apenas o professor da sala de aula é um ganho imenso para os tempos atuais para 

criar um local educador para todos envolvidos e não ter apenas a figura da antiga 

Escola que vai desaparecer, principalmente se tratando da Escola Pública que cada 

vez tem menos recursos para sua sobrevivência com qualidade. Este programa é o 

elo necessário, é a ponte na prática da formação inicial com a continuada, da 

Universidade com a Escola. 

O Programa em si, pode ser maravilhoso pela estrutura que ele oferece, mas 

quem da vida a este Programa são as pessoas. Se o C. A. não for um docente que 

faça a diferença enquanto formador e não apenas um docente que preenche os 

requisitos do edital, não fará muita diferença defender a continuidade do PIBID. Isso 

vale para os supervisores, os licenciandos, os Coordenadores Institucionais das IES, 

ou seja, todos os envolvidos no Programa, precisam se destacar pelas suas ações e 

não apenas pelos preenchimentos obrigatórios de candidatura à vaga de bolsista do 

programa. A concepção dos atores envolvidos é mais importante que o quantitativo 

de recursos disponibilizados ao Programa. 

Políticas Públicas como o PIBID e outras que existem ou venham há existir, 

não podem ser baseadas em números imediatos. Formação de professores não é 

algo que ocorre imediatamente. Em certos casos pode levar anos sua consolidação, 

mas a qualidade e perseverança, serão reveladas ao final dos anos, desde que a 

concepção de nossos governantes/gestores, entendam que Formação não é baseada 

unicamente em números finais. Não são estes números que farão o ensino de 

Matemática melhor em nosso país, mas sim, a valorização da carreira docente desde 

as séries iniciais. Esta é a contribuição que esta Tese pretende oferecer na área de 

Formação de Professores de Matemática. 

 

 

 

 

                                                      
48 Termo usado por Prensky e Manuel Castells. 
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APÊNDICE 
 

Apêndice A - Entrevista 
 

Entrevista 
 

 
Entrevista aos coordenadores de área das Universidades Federais 
brasileiras pesquisadas. Utilizar gravador e fazer a transcrição 
posteriormente. 
MP3 SKYPE RECORDER programa de gravação 

 
1. Qual a sua formação? Quais disciplinas você ministra/ministrou na 
licenciatura em Matemática? Quantos anos trabalha nesta instituição? 
 
2. Quando você ingressou no PIBID e porque decidiu coordenar o subprojeto de 

Matemática? 
 

3. Como ocorreu o seu processo de formação em relação ao desenvolvimeto do 
trabalho educativo com TDIC no processo de ensinar e aprender Matemática? 
 

4. No projeto do PIBID da sua instituição estavam previstas ações com TDIC? 
Quais atividades estavam previstas no seu sub projeto de Matemática do 
PIBID? Qual foi o foco das atividades com TDIC? (software, robótica, objeto de 
aprendizagem, jogos digitais, etc.) 
 

5. Quais tem sido os desafios e perspectivas de formar professores para trabalhar 
com TDIC no cotidiano Escolar? 
 

6. O ambiente de aprendizagem da escola tem influenciado nas ações do PIBID 
em relação a praticas educativa com TDIC? 
 

7. Quais ações ocorrem com o uso das TDIC no desenvolvimento do subprojeto 
PIBID? Descreva-as e comente. 
 

8. Como ocorreu as relações entre os estudantes de graduação, professores da 
escola e coordenador de área em relação ao trabalho educativo com TDIC no 
contexto da implementação do sub projeto de Matemática do PIBID? 
 

9. Quais ações sobre TDIC que foram bem avaliadas no seu relatório final e quais 
atividades previstas não foram implementadas? Faça uma avaliação sobre este 
processo. 
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10. Como você avalia a utilização das TDIC para o processo de aprendizagem da 
Matemática pelos estudantes da Educação Básica? 
 

11. Qual a sua compreensão sobre as Políticas Públicas (Programas ou Projetos) 
sobre o trabalho com as TDIC no interior das escolas? 
 

12. Qual importância do projeto PIBID para o processo de formação inicial de 
professores? E qual a sua perspectiva para o futuro do PIBID? 
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ANEXOS 
 
ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: Formação de Professores de Matemática e as Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDIC) no contexto do PIBID. 

Pesquisador Responsável e Professora Orientadora: Doutorando Douglas Silva 

Fonseca e Prof.ªDrª. Maria ElisabetteBrisola Brito Prado. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável e do Professor Orientador: 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade Anhanguera de São Paulo 

(UNIAN), respectivamente. 

Telefone para contato: (34) 99663-6451 ou (11)99783-3489 – Pesquisador 

Responsável 

 Você está sendo convidado como voluntário para participar da pesquisa “Formação 

de Professores de Matemática e as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) no Contexto do PIBID”, sob a responsabilidade do pesquisador 

Douglas Silva Fonseca, RG.: M7.524.776, que tem como finalidade identificar as 

contribuições do PIBID na formação profissional dos professores de Matemática 

quanto ao uso de tecnologias digitais da informação e comunicação, bem suas 

contribuições para as  Universidades participantes do subprojeto PIBID no edital de 

2013 que aceitaram participar deste levantamento. Para a coleta de dados durante a 

pesquisa serão utilizados: Entrevista semi estruturada, gravações de áudio e vídeo. 

Os dados coletados terão uso exclusivo para a pesquisa. Os participantes terão seus 

nomes trocados por pseudônimos preservando sua identidade em sigilo. Em qualquer 

etapa da pesquisa, o(a) Sr.(a) terá acesso aos responsáveis para eventuais dúvidas 

ou esclarecimentos, pelo telefone (34) 99663-6451, ou via e-mail: 

douglasfonseca@uft.edu.br. Para dúvidas ou esclarecimentos sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com a UNIBAN – Campus de Pirituba, sito à Avenida 

Raimundo Pereira de Magalhães, 3.305, Pirituba, SP, 2°andar,  nos telefones (11) 

3512-8412 ou pelo e-mail: cep.uniansp@anhanguera.com.  

Sua participação na pesquisa não apresenta complicações legais, podendo haver 

certo desconforto ao responder ao questionário ou algum constrangimento pessoal 

ao participar de momentos de reflexão e realização de tarefas. No entanto, ressalto 

que nenhum dos procedimentos adotados oferece riscos à dignidade e que atendem 
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aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução CNS 

nº. 466/2012 e suas complementares.  

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados pelos pesquisadores em 

publicações em periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações 

acadêmico-científicas. Esclarecemos ainda, que você não terá despesas pessoais em 

qualquer fase da pesquisa e nenhum tipo de remuneração financeira relacionada à 

sua participação, podendo retirar seu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades e prejuízos pessoais ou para a continuidade da 

pesquisa em andamento. Além disso, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, o Sr (a) tem assegurado o direito de indenização. 

Eu, ______________________________________________, RG. 

______________, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em 

participar da pesquisa e autorizo a veiculação dos resultados para os usos 

mencionados e de minha imagem para fins de divulgação científica, assinando as 

duas vias e ficando com a posse de uma delas.  

 

_________________________, _____ de ________________ de 2016.  

 

 

_________________________   ________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa                    Assinatura do pesquisador 


