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Resumo:  

No presente artigo será feito o relato de uma sequência pedagógica elaborada e aplicada na 

oitava série do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana, 

como uma das ações do terceiro eixo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência da Universidade de Passo Fundo. Os encontros do sequenciamento elaborado 

aconteceram durante o horário normal de aula e o tema foi o Teorema de Pitágoras. A 

turma e o tema da sequência pedagógica foram sugeridos pela professora titular e as 

atividades planejadas tentaram contemplar diferentes metodologias que envolvessem os 

alunos. Os estudos consideraram ideias defendidas por Azevedo (1979); Fiorentini (2006), 
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Grando e Marasini (2008); Haydt (2006) e Nacarato (2013). A experiência vivenciada 

proporcionou aos bolsistas do Pibid/Matemática, saberes importantes em relação ao 

Teorema de Pitágoras, bem como, de saberes necessários à formação docente e propostas 

pedagógicas para a Educação Básica.     

 

Palavras-chave: Pibid; docência; aprendizagem; formação inicial.   

 

 

1. Introdução  

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é um programa 

do governo federal que envolve acadêmicos de licenciatura e professores de escolas 

públicas com a finalidade de proporcionar qualificação docente. Para os acadêmicos, 

significa qualificar a formação inicial desde o início da licenciatura, pelo contato direto 

desses acadêmicos com o ambiente escolar e com a possibilidade de analisar e propor 

metodologias de ensino utilizadas nas escolas da educação básica. Para os professores da 

educação básica, significa qualificar a formação continuada ao permitir que conheçam o 

que se faz na Universidade e ao mesmo tempo refletindo sobre suas práticas pedagógicas, 

com o objetivo de contribuir para a aprendizagem matemática dos estudantes da escola 

básica.  

Na Universidade de Passo Fundo (UPF), o projeto institucional está dividido em 

quatro eixos de ações. No terceiro eixo, o da intervenção pela inovação, são elaboradas e 

desenvolvidas propostas pedagógicas de intervenção em sala de aula ou em espaços 

alternativos. Esse eixo permite a ampliação de fundamentos pessoais e profissionais na 

medida em que os acadêmicos estudam temas da matemática básica e de educação 

matemática para proporcionar atividades que contribuam para a aprendizagem dos alunos 

da educação básica. 

No subprojeto da Licenciatura em Matemática, uma dessas atividades foi realizada 

na Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana, com uma turma de oitava série 

(nono ano) do Ensino Fundamental, no turno da manhã, no segundo semestre do ano de 

2013.  A atividade foi planejada na modalidade oficina pedagógica e teve como tema de 

estudo o Teorema de Pitágoras e suas aplicações, tema esse definido pela professora titular 

por fazer parte do sequenciamento de seu planejamento anual. As intervenções foram 

realizadas nos períodos regulares de Matemática da turma e buscava propor uma 

matemática contextualizada.  
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Neste trabalho será apresentada a referida oficina pedagógica, relatando o 

planejamento e sequenciamento para o desenvolvimento da mesma, apreciações e 

resultados obtidos, bem como, as contribuições de ações como essa para a formação 

docente especialmente dos acadêmicos bolsistas.  

 

2. Oficina pedagógica: da elaboração ao desenvolvimento 

 

A elaboração de uma sequência didática que propiciasse a participação ativa dos 

alunos, considerando os recursos disponíveis na escola e as potencialidades e dificuldades 

reveladas pelos alunos da escola, levou ao grupo de bolsistas do Pibid/Matemática a propor 

algo diferente do que a professora titular disse fazer normalmente em suas aulas. Assim, 

para organizar a proposta da oficina foram utilizadas tendências matemáticas como 

História da Matemática, Resolução de Problemas e o uso de Tecnologias da Informação. A 

aprendizagem dos alunos foi estimulada pela proposição de atividades diferenciadas nas 

quais assistiram vídeos, utilizaram materiais concretos e participaram de dinâmicas de 

grupo. 

A preocupação em ter a atenção dos alunos durante a oficina levou o grupo a 

decidir pela realização de uma dinâmica de apresentação. A atividade planejada foi a “teia” 

na qual foi entregue um novelo de lã e os alunos deviam passar um ao outro. Quem estava 

com o novelo deveria identificar-se e dar uma característica do colega que o entregou sem 

soltar a linha. Após todos terem se identificado, o novelo foi devolvido para a primeira 

pessoa que o passou e este falou o nome e a característica do seu antecessor, construindo 

finalmente a teia. Esta dinâmica foi muito importante para “quebrar o gelo” do primeiro 

contato com os alunos e principalmente para conhecê-los melhor. Segundo Nacarato: 

 

 

não há como pensar o ato de ensinar e de aprender que não seja baseado no 

diálogo. Diálogo que possibilita conhecer o outro, saber ouvir o que o outro tem 

a dizer e considerar que a voz do aluno tem sentido e precisa ser valorizada. 

Dessa forma, por meio do diálogo, pode-se respeitar o saber do educando e 

promover sua autonomia intelectual (2013, p.21). 

 

 

Compartilhando dessa ideia também no primeiro encontro foi desenhado um 

triângulo retângulo no quadro e questionado os alunos sobre a figura exposta, o porquê 
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denominado triângulo retângulo, quais os nomes de seus lados e o que sabiam sobre o 

Teorema de Pitágoras.  

Esta retomada foi fundamental para saber de onde teríamos de partir para iniciar os 

estudos, pois abordar o Teorema de Pitágoras sem uma breve investigação dos 

conhecimentos prévios poderia fazer com que o tema ficasse perdido, sem relação com os 

conteúdos estudados anteriormente. Saber identificar os conhecimentos prévios dos alunos 

para a introdução de um novo conceito é saber identificá-lo dentro de um sistema maior, 

pois, segundo Vygotski (1996), “cada conceito surge relacionando com todos os restantes e 

uma vez formado vem a determinar, por assim dizer, seu lugar no sistema de conceitos 

anteriormente conhecidos” (apud GRANDO e MARASINI, 2008, p. 15). 

Durante a retomada, obtivemos algumas respostas corretas, porém soltas, sem 

muita certeza por parte dos alunos, mas percebemos também, que alguns deles já havia tido 

algum contado com o conteúdo prevista para esse primeiro encontro. 

Por esse motivo, na sequência foram apresentados diversos triângulos para que cada 

aluno viesse até o quadro e verificasse se era um triângulo retângulo e em caso afirmativo, 

identificar seus lados, distinguindo os catetos da hipotenusa. Muitos alunos demonstraram 

dúvidas quanto ao ângulo reto e consequentemente, confundiam a localização da 

hipotenusa. Isso era mais evidente, quando os acadêmicos colocavam os triângulos em 

posições diferentes das usuais apresentadas em aulas de matemática. Devido a isso, foi 

sugerido que os alunos usassem uma régua como ferramenta auxiliar para identificar o 

ângulo reto, uma vez que ele existe quando dois segmentos de reta são perpendiculares 

entre si.   

Na atividade seguinte, como forma de retomar o conceito de triângulo retângulo do 

encontro anterior, os alunos foram desafiados a construir um triângulo retângulo utilizando 

palitos de mesma medida e pedaços de canudos plásticos de mesma medida. Após algumas 

tentativas, os alunos perceberam a necessidade de diminuir o tamanho de um ou dois lados 

para conseguir formar a figura desejada.  Todos conseguiram cumprir a tarefa e 

identificaram o ângulo reto, alguns deles, demonstrando o ângulo reto com as sobras dos 

materiais retirados dos lados quando da construção do triângulo. Nesse momento, foi 

possível perceber que alguns deles tomaram consciência da condição de existência de 

triângulos ao construir a hipotenusa. Isso validou a atividade porque os alunos se 

envolveram com a atividade, de tal forma, que eles foram além do que havia sido 

solicitado e realizando várias descobertas. Essa ação, mostrou ao grupo, a importância do 

uso de materiais concretos para a aprendizagem matemática. Nesse sentido, Azevedo 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

afirma que: “Nada deve ser dado à criança, no campo da matemática, sem primeiro 

apresentar-se a ela uma situação concreta que a leve a agir, a pensar, a experimentar, a 

descobrir, e daí, a mergulhar na abstração.” (1979, p. 27).  

Cientes de que a maioria dos alunos, a partir das atividades realizadas, sabiam 

reconhecer um triângulo retângulo, foi iniciado o estudo do Teorema de Pitágoras. Para 

isso, foi usado como recurso partes da história da matemática com ênfase na vida de 

Pitágoras, ressaltando a importância dos homens que se dedicaram ao estudo e descobertas 

de conhecimentos matemáticos, com a finalidade de localizar os alunos no tempo em que o 

teorema foi descoberto. A história foi complementada com a exposição de um vídeo que 

utiliza uma paródia musical para explicar o conteúdo matemático em questão. 

Seguindo o planejamento inicial, no terceiro momento, os alunos foram desafiados 

a realizar a demonstração geométrica do Teorema com o uso de papel quadriculado, cuja 

construção possibilitou a análise das áreas dos quadrados de medidas iguais aos lados do 

triângulo retângulo. Paralelamente, a ação foi realizada no quadro com o auxilio de um 

cartaz confeccionado pelos acadêmicos em que o triângulo proposto era proporcional ao 

solicitado aos alunos, ou seja, de medidas 3, 4 e 5. No final da atividade, a conclusão 

obtida com relação a demonstração geométrica foi de que no Teorema de Pitágoras, a área 

do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados 

construídos sobre os dois catetos. A partir dessa conclusão, foi elaborada a forma geral do 

Teorema de Pitágoras.  

Finalmente, usando a forma geral os alunos foram provocados a definir a medida da 

hipotenusa de um triângulo retângulo cujas medidas dos catetos são 6 cm e 8 cm, 

respectivamente. Nesse dia, alguns alunos não conseguiram concluir a atividade, então, ela 

foi deixada como tarefa de casa para ser debatida no próximo encontro. 

O terceiro encontro iniciou pelo debate da atividade do encontro anterior e para a 

surpresa dos bolsitas Pibid/Matemática, a maioria da turma havia feito e de maneira 

correta. Também foram propostos onze exercícios em folhas impressas, alguns solicitando 

apenas a identificação dos elementos do triângulo retângulo e a substituição de valores na 

forma geral do teorema, outros com situações problemas de aplicação do Teorema de 

Pitágoras. Os exercícios foram entregues aos poucos conforme o objetivo de cada um deles 

e de sua proposição.  

Com esta atividade foi possível perceber que as questões básicas envolvendo 

exclusivamente os conceitos pertencentes ao Teorema de Pitágoras os alunos conseguiam 

resolver, demonstrando poucas dificuldades. Entretanto, quando a resolução exigia 
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interpretação ou outros conceitos tais como produto notável, equação de segundo grau e 

raízes não exatas, a maioria dos alunos precisou do auxílio dos bolsistas para a retomada 

desses conceitos e consequentemente para a resolução das atividades.  

Outro aspecto interessante desse sequenciamento foi a participação dos alunos na 

resolução das questões no quadro. Apesar da resistência da maioria, apenas uma aluna se 

negou a ir ao quadro para fazer a correção, os outros foram com a condição de levar o 

caderno junto e usufruir da ajuda dos acadêmicos, pois estavam inseguros e com medo de 

errar diante de toda a turma. Neste momento foi fundamental ressaltar a eles que estavam 

ali para aprender e que o erro faz parte do processo de desenvolvimento das pessoas, ideia 

essa defendida por Fiorentini quando afirma que, 

  

 

o erro escolar, na verdade, resulta do esforço dos alunos em participar do processo de 

aprendizagem, produzindo e negociando, a partir de seu mundo e de sua cultura, 

sentidos e significados sobre que se ensina e aprende na escola. E, nesse sentido, o erro 

não poderia ser visto como um mal a ser erradicado, mas como parte do processo de 

aprender e desenvolver-se intelectualmente. (2006, p. 4). 

 

 

 

A preocupação em demonstrar insegurança em relação a realização das atividades 

desde esse momento, deixou de ser um problema para a turma porque a partir deste, todos 

se empenharam em fazer os exercícios e solicitavam com mais tranquilidade a ajuda dos 

acadêmicos. 

Essa superação por parte dos alunos mostrou a importância da relação professor-

aluno no processo ensino aprendizagem da matemática porque segundo Haydt, “o 

educador , na sua relação com o educando, estimula e ativa o interesse do aluno e orienta o 

seu esforço individual para aprender.” (2006, p. 57).  

Finalmente, como qualquer bom planejamento, o quinto e último encontro foi feito 

o encerramento com uma breve avaliação contendo questões semelhantes as atividades 

realizadas e corrigidas nos encontros anteriores e uma de caráter diferente, com a 

finalidade de determinar o nível de aprendizagem dos alunos. Haydt nos diz que, 

 

 

a avaliação da aprendizagem do aluno está diretamente ligada à avaliação do 

próprio trabalho docente. Ao avaliar o que o aluno conseguiu aprender, o professor 

está avaliando o que ele próprio conseguiu ensinar. Assim, a avaliação dos 

avanços e dificuldades dos alunos na aprendizagem fornece ao professor 

indicações de como deve encaminhar e reorientar a sua prática pedagógica, 

visando aperfeiçoá-la. (2006, p. 288).  
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Diante disso a avaliação foi feita individualmente e sem consulta ao material, 

porém teriam direito a dois questionamentos relacionados a conceitos matemáticos 

considerados pré requisitos à resolução das questões. Também ficou definido que não seria 

dito se a resposta ou processo de resolução, estava ou não correto.   

Uma das questões exigia conhecimentos sobre equações de segundo grau e apenas 

dois alunos afirmaram lembrar dos conceitos. Então, para auxiliar a turma toda e por 

negociação com o grupo foram trocados os dois questionamentos por informações 

relacionadas às equações de segundo grau. 

Esse foi mais um momento de aprendizagem para a docência, ou seja, a 

necessidade de negociação de regras entre professor e aluno. Regras essas assumidas de 

forma comprometida por ambas as partes com uma única intenção a de aprendizagem do 

aluno, reforçando o valor pedagógico da relação professor-aluno.  

Ao fazer a correção da avaliação ficamos um pouco chateados, pois apesar de 

serem questões semelhantes as resolvidas nos encontros anteriores, muitos alunos não 

conseguiram resolver e revelaram dificuldades na resolução dos cálculos presentes em 

cada questão.   

Ao término das atividades ficou claro para o grupo a importância de dar ênfase ao 

processo, buscando sempre revisar a matemática básica e necessária à compreensão do 

tema principal da aula. 

 

3. Conclusão 

 

A experiência vivenciada pelos acadêmicos proporcionou aprendizagem de saberes 

necessários à docência. A possibilidade de conhecer o ambiente de sala de aula, a 

complexidade do planejamento, a criatividade no sequenciamento e a clareza de objetivos 

do que se deseja trabalhar em sala de aula são saberes que se potencializam pela 

experiência pessoal. Isso amplia o valor dessa ação no programa Pibid pela oportunidade 

de dialogar com as diferentes experiências, as dos professores da escola e dos professores 

da universidade.   

Ao fazer uma avaliação individual e depois conjunta da oficina a análise do seu 

desenvolvimento, mostrou a necessidade de o professor ter domínio do tema da oficina, 

nesse caso, o Teorema de Pitágoras para que possa organizar um bom sequenciamento, 
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propondo uma diversidade de atividades e de recursos para que motive os alunos a 

participar, pensar e a elaborar suas próprias conclusões.  

Outro elemento julgado pelo grupo como importante para a formação profissional e 

que esteve presente no desenvolvimento da oficina pedagógica foi a dificuldade de fazer 

com que todos os alunos realizassem as tarefas de casa, pois a maioria,  não tinha o hábito 

de realizar estudos extraclasse. Também, e o mais importante, a dificuldade de manter o 

interesse permanente do aluno em sala de aula.       

A cada semestre vivenciado no PIBID é possível perceber a importância do projeto 

para a formação inicial do docente. No início predominavam a insegurança, o medo de 

errar e de não dar conta das ações, porém com o decorrer do tempo reduzimos a 

insegurança, entretanto o medo de errar ainda continua. Hoje após algumas intervenções, 

concluimos que o erro também faz parte do processo de crescimento pois é por meio dele 

que se consegue fazer uma análise do que pode ser melhorado ou realizado de forma 

diferente, e desta forma aprender saberes necessários ao profissional da educação.  
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