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Resumo:  

A formação inicial de um professor, independente da área de atuação, merece 

cuidados especiais por parte de seus formadores quanto à relação teoria e prática. 

Acreditando nesta premissa, professores extensionistas, do curso de Matemática – 
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Licenciatura, da Universidade de Passo Fundo, integrantes do Projeto de Extensão 

Integração da Universidade com a Educação Básica, em sua modalidade oficinas de 

matemática narram neste artigo, ações que objetivam auxiliar seus acadêmicos, futuros 

professores de Matemática, em sua formação inicial, mediante seu envolvimento com 

espaços de aprendizagem formais ou não formais. Por meio dos depoimentos dos 

acadêmicos envolvidos em tais ações, fica evidente o quanto esta experiência desenvolvida 

neste projeto enriquece sua formação inicial, uma vez que possibilita sua inserção no 

contexto de sua atuação futura.   

   

Palavras-chave: Formação inicial de professores; Projeto de Extensão; Aprendizagem da 

Matemática. 

1. Introdução  

Sabedores da complexidade em que estão envolvidos os processos de ensinar e 

aprender matemática e entendendo a Extensão Universitária como um processo acadêmico 

que permite a “[...] inserção do educando em espaços educativos que possibilitem uma 

experiência acadêmica e profissional, na qual teoria e prática constituem um novo sentido 

para o seu processo de aprendizagem” (Oliveira, 2006, p.38), docentes extensionistas do 

curso de Matemática Licenciatura, da Universidade de Passo Fundo (UPF) relatam neste 

texto ações realizadas no projeto de extensão Integração da Universidade com a Educação 

Básica. 

A Universidade se constitui como espaço onde a formação docente se estabelece 

pela presença de cursos de Licenciatura. Neste sentido, a UPF como instituição 

comunitária, vem contribuindo para o desenvolvimento da região de Passo Fundo, no norte 

do Estado do Rio Grande do Sul, onde está localizada, por meio da produção e difusão do 

conhecimento, ofertando há mais de 40 anos o Curso de Licenciatura em Matemática.  

Entre outras ações, o curso de Matemática tem buscado promover a integração 

entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão por meio do desenvolvimento de projetos.  

Cury et al. afirmam que 

 
[...] Uma maneira de formar um professor crítico e consciente dos problemas 

sociais que vai enfrentar na sua prática é desenvolver, desde a graduação, 

atividades de extensão através das quais os alunos trabalhem em prol da 

melhoria das condições sociais da comunidade. (2002, p. 38-39) 

 

Considerando a importância de refletir sobre a formação docente, o referido projeto 

objetiva promover um conjunto de ações educativas e oficinas de aprendizagem para 

adolescentes e jovens, visando possibilitar a participação em atividades que potencializem 
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a relação de ensino e de aprendizagem.  Busca também proporcionar, às pessoas que 

participam, ações que ofereçam condições para o desenvolvimento ou ampliação da 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, além de auxiliar na 

complementação da formação dos acadêmicos envolvidos.   

Na edição de 2013, as atividades do projeto envolveram os cursos de Licenciatura 

em Matemática, Química e Letras e se caracterizaram como ações educativas e 

pedagógicas em espaços formais e não formais.  

O texto está organizado de forma a descrever a metodologia de desenvolvimento 

das oficinas pedagógicas na área de Matemática, bem como procura mostrar a importância 

deste tipo de ação na formação inicial do licenciando, através de relatos dos acadêmicos 

extensionistas sobre a contribuição do projeto para sua formação como futuros educadores 

matemáticos.  

2. Metodologia  

As atividades planejadas, organizadas e desenvolvidas, pelos professores e 

acadêmicos que formam o grupo da área de Matemática, envolvidos no Projeto, são 

dirigidas a alunos da Educação Básica, em escolas públicas de Passo Fundo – RS e 

Carazinho - RS, e alunos surdos da Associação de Pais e Amigos de Surdos (Apas) de 

Passo Fundo.  

As oficinas de matemática são planejadas atendendo às solicitações dos professores 

titulares ou coordenadores pedagógicos das turmas onde o trabalho é realizado ou dos 

dirigentes da Apas. A execução das atividades ocorre quinzenalmente, em turno inverso ao 

da realização das aulas dos alunos envolvidos e buscam sanar defasagens quanto à aquisição, 

construção ou compreensão de conceitos matemáticos, através de metodologias diferenciadas 

como, por exemplo, atividades práticas e lúdicas. Há também a preocupação de desenvolver nos 

alunos que participam das oficinas o gosto pela matemática ao realizar atividades que contemplem 

os preceitos da interdisciplinaridade. 

Na semana em que os acadêmicos não estão desenvolvendo as oficinas, reúnem-se 

na UPF com os professores orientadores, para estudos, planejamentos e avaliação do 

trabalho.  

Os acadêmicos que participam destas ações agregam um diferencial em sua 

formação docente proporcionado pelos resultados da convivência e aprendizagem que se 

efetiva na interação com os alunos da educação básica e com os surdos e que permitem que 
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ele conheça as particularidades de diferentes contextos sociais. De fato, o convívio com a 

diversidade de situações próprias do cotidiano escolar e a possibilidade de refletir sobre 

opções metodológicas que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem por meio da 

vivência de práticas pedagógicas distintas se constitui fator de enriquecimento na formação 

do acadêmico de licenciatura. 

Sob essa perspectiva, conforme PARECER N.º CNE/CP 009/2001, 

 

Os indivíduos constroem seus conhecimentos em interação com a realidade, com 

os demais indivíduos e colocando em uso suas capacidades pessoais. O que uma 

pessoa pode aprender em determinado momento depende das possibilidades 

delineadas pelas formas de pensamento de que dispõe naquela fase de 

desenvolvimento, dos conhecimentos que já construiu anteriormente e das 

situações de aprendizagem vivenciadas. É, portanto, determinante o papel da 

interação que o indivíduo mantém com o meio social e, particularmente, com a 

escola. (BRASIL, 2001, p.31) 

 

 Ainda nessa linha, Tardif (2002), ao abordar a formação profissional e os saberes 

docentes, entende o saber docente como um “saber plural”, e destaca nesse, a importância 

de vivenciar a prática pedagógica pelo fato dos saberes experienciais exigirem 

conhecimento teórico, habilidade, capacidade de interpretação e de improvisação, e 

também de segurança para escolher as melhores estratégias metodológicas. 

Visando essa interação entre teoria e prática, as oficinas oportunizam apoio 

pedagógico e metodológico diferenciados buscando melhorar o desempenho dos alunos 

envolvidos na aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

Segundo o que afirma Dias,  

 

A Matemática é uma atividade humana criativa e a interação social na sala de 

aula desempenha um papel crucial durante  o processo  de aprendizagem.  Os 

conteúdos devem ser,  em cada  momento,  interiorizados pelos alunos 

como úteis e fazendo  sentido,  ou  seja,  precisam  ser contextualizados. Para 

tanto, a modernização do ensino da Matemática terá de ser feita não  só  quanto 

a  programas,  mas também quanto a  métodos de  ensino. No interesse do bom 

ensino, o professor deve ter domínio sobre o que  ensinar, analisar  suas práticas 

de  como  ensinar,  além de estar sempre  consciente  do  porquê  de  se  ensinar 

 algo. (2009, p. 15)  

 

Sendo assim, entende-se que práticas pedagógicas que primam por princípios 

metodológicos que contemplam o aprendiz como aquele que constrói ou ressignifica 
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conceitos, auxiliam na obtenção ou na ampliação da autonomia ou na minimização de 

déficits de aprendizagem ligados à área do conhecimento matemático. 

3. Relatos de Acadêmicos 

A experiência que se adquire participando de atividades como as que são realizadas 

no Projeto, para a formação inicial de um professor é extremamente pertinente e coerente. 

Isso pode ser percebido na fala de acadêmicos que vivenciaram o processo. Algumas das 

respostas desses acadêmicos, ao serem questionados “Quais as contribuições de sua 

participação no Projeto Integração da Universidade com a Educação Básica: modalidade 

oficinas pedagógicas para a sua formação profissional?”, foram:  

Acadêmico1: “Esse Projeto tem como objetivo valorizar o acadêmico e 

proporcionar a ele a formação profissional com muito mais qualidade e ainda mostrar para 

o bolsista que podem ocorrer várias situações inesperadas e também inusitadas, te da à 

oportunidade de conhecer e ter uma visão bem ampla das escolas, por isso que esse projeto 

foi muito importante tanto para minha vida profissional quanto acadêmica, eu também 

acredito que consegui contribuir um pouco nesse projeto, pois cresci muito dentro dele”. 

Acadêmico 2: “Contribuiu para melhorar meus estudos, pesquisa e principalmente o 

contato que obtive com os alunos em sala de aula”. 

Acadêmico 3: “Preparação das oficinas e realização das mesmas nas escolas, onde 

tivemos que estudar em relação aos conteúdos abordados nas oficinas de modo a termos 

domínio e repassar o conhecimento aos alunos com segurança”. 

Acadêmico 4: “As contribuições de minha participação no projeto foram de grande 

importância para minha formação profissional, tive a oportunidade de ter outra visão da 

profissão, as suas dificuldades e as realizações indescritíveis”. 

Ressalta-se que os acadêmicos bolsistas cursavam na época, entre os níveis III e VI 

do Curso de Matemática.  

Nas respostas dos acadêmicos fica evidente que o projeto contribuiu para a 

formação de cada um deles como futuro professor de Matemática ao colocá-los na 

condição de professores enquanto acadêmicos. Essa aplicação dos preceitos teóricos na 

prática certamente traz elementos importantes para que ele possa refletir sobre o que é ser 

professor de matemática, seus desafios e suas angustias e, também suas descobertas. 
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4. Considerações Finais 

A aproximação da Universidade, enquanto curso de licenciatura de Matemática, 

com a realidade do aprendizado de conceitos matemáticos em ambientes de ensino por 

meio do Projeto apresentado neste artigo amplia as possibilidades de mudança no que diz 

respeito à descentralização do estudo no âmbito acadêmico da teoria.  

O aprendizado do acadêmico do curso de Matemática-Licenciatura é aprimorado 

com sua participação neste projeto, pois, os temas abordados nas oficinas possibilitam 

explorar metodologias, organizar estratégias e planejar as atividades, bem como permite 

que o acadêmico ministre micro aulas relativas aos conteúdos escolhidos para os alunos da 

Educação Básica e surdos da APAS, o que se caracteriza como uma experiência 

enriquecedora no processo de formação acadêmica, uma vez que as atividades estão 

inseridas em contextos de suas futuras atuações.  

Além disso, acreditamos que não somente a formação dos acadêmicos obtém 

ganhos com este projeto, pois as ações desenvolvidas também contribuem com a formação 

dos alunos da Educação Básica das escolas públicas envolvidas no processo e dos alunos 

da Apas, uma vez que as atividades propostas possibilitam o esclarecimento de dúvidas, de 

modo a ajudá-los a superarem suas dificuldades de aprendizagem, e os auxiliam na 

construção de sua autonomia enquanto cidadãos. As ações desenvolvidas também 

procuram estabelecer uma relação agradável e significativa dos alunos com o 

conhecimento matemático.  

Entendemos que a proposta do projeto apresentada neste artigo traz significativas 

contribuições para o desenvolvimento de profissionais mais preparados para atuar na área 

da Educação Matemática, tanto em relação à segurança proporcionada pelo domínio do 

conhecimento específico dessa área do saber, quanto pela experiência adquirida na 

condução de situações de aprendizagem em espaços destinados a esse fim.  
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