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RESUMO 
 

O objetivo deste artigo é analisar impressões reveladas por bolsistas do Pibid Matemática/UFSM sobre vivências de 
iniciação à docência. Para tanto, esta pesquisa segue uma abordagem qualitativa, na qual a produção de dados é 
orientada pela técnica da análise de conteúdo. O corpus de análise é constituído por um questionário respondido por 18 
licenciados do Curso de Matemática/UFSM que participaram do Pibid, além de Projetos Didáticos, publicações 
científicas e relatórios anuais do Pibid Matemática/UFSM (2014-2018). Tais projetos são considerados como um 
elemento-chave e apontam indicativos de uma iniciação à docência embasada teoricamente pela noção de prática 
letiva. Por meio da identificação de três eixos: trabalho colaborativo, planejamento e investigação, foram compostas oito 
categorias: conceitos da matemática escolar; processo de ensino em sala de aula com ênfase na elaboração, 
valorização e readequação de planejamentos, no contato permanente com produções acadêmicas, no uso de recursos 
didáticos e no reconhecimento de metodologias de ensino, em especial, os princípios da investigação matemática; 
aprendizagem matemática dos alunos; inserção no ambiente escolar; trabalho colaborativo a partir do apoio mútuo; 
reflexão sobre a prática; autonomia profissional; e investigação sobre prática. As categorias permitiram compor 
resultados relacionados a três campos, a saber: Matemática, Ensino de Matemática e Rupturas na cultura profissional. 
Entre as conclusões, destaca-se que a iniciação à docência foi, principalmente, norteada pela perspectiva do trabalho 
colaborativo e da investigação sobre a prática. Além disso, observa-se que a inserção no ambiente escolar subsidiou e 
promoveu a iniciação à pesquisa e à produção acadêmica. 
 
Palavras-chave: Trabalho Colaborativo, Investigação sobre a Prática, Curso de Matemática, Licenciatura 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this article is to analyze impressions revealed by scholarship holders from Pibid Mathematics/UFSM 
about experiences of initiation to teaching. Therefore, this research follows a qualitative approach, in which data 
production is guided by the technique of content analysis. the analysis corpus consists of a questionnaire answered by 
18 graduates of the Mathematics Course/UFSM who participated in Pibid, in addition to Didactic Projects, scientific 
publications and annual reports of Pibid Mathematics/UFSM (2014-2018). Such projects are considered as a key 
element and point to indications of an initiation to teaching theoretically based on the notion of teaching practice. 
Through the identification of three axes: collaborative work, planning and investigation, eight categories were composed: 
concepts of school mathematics; teaching process in the classroom with an emphasis on the elaboration, valorization 
and readjustment of plans, on permanent contact with academic productions, on the use of didactic resources and on the 
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recognition of teaching methodologies, in particular, the principles of mathematical investigation; student math learning; 
insertion in the school environment; collaborative work based on mutual support; reflection on practice; professional 
autonomy; and Investigation about practice. The categories allowed composing results in relation to three fields, namely: 
Mathematics, Teaching of Mathematics and Disruptions in professional culture. Among the conclusions, it is highlighted 
that the initiation to teaching was mainly guided by the perspective of collaborative work and Investigation about practice. 
In addition, it is observed that the insertion in the school environment subsidized and promoted the initiation to research 
and academic production. 
 
Keywords: Collaborative work, Investigation about practice, Mathematics Course, Teacher formation 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
8P�SDQRUDPD�VREUH�FXUVRV�GH� OLFHQFLDWXUD��QDV�~OWLPDV�GpFDGDV��p�FDUDFWHUL]DGR�

SRU�XP�FHQiULR�GHVDQLPDGRU��³+i�XP�DF~PXOR�GH� LPSDVVHV�H�SUREOHPDV�KLVWRULFDPHQWH�

FRQVWUXtGRV�H�DFXPXODGRV�QD� IRUPDomR�GH�SURIHVVRUHV�HP�QtYHO� VXSHULRU� QR�%UDVLO�TXH�

SUHFLVD�VHU�HQIUHQWDGR´� �*DWWL�������������S�������(QWUH�RV�PRWLYRV�SDUD�D�SHUPDQrQFLD�

GHVVH� FHQiULR�� HVWi� D� GHVFRQH[mR� WUDGLFLRQDO� HQWUH�� WHRULD� H� SUiWLFD�� FRQKHFLPHQWRV�

FLHQWtILFRV�H�GLGiWLFR-SHGDJyJLFRV��H�HVFROD�H�XQLYHUVLGDGH� 

&RP� R� LQWXLWR� GH� VXSHUDU� HVVH� TXDGUR�� SDtVHV� FRPR� $UJHQWLQD�� &KLOH�� (VWDGRV�

8QLGRV�� &DQDGi�H� ,QJODWHUUD� GHVHQYROYHUDP�SODQRV�GH� DomR� GLUHFLRQDGRV� j� LQLFLDomR�j�

GRFrQFLD��FRP�FDUDFWHUtVWLFDV�SDUWLFXODUHV�GH�RUJDQL]DomR�H�DGPLQLVWUDomR��FRQWULEXLQGR�

SDUD� D� LQWHJUDomR� HQWUH� WHRULD� H� SUiWLFD�� j� PHGLGD� TXH� DSUR[LPDP� XQLYHUVLGDGHV� H�

HVFRODV��1R�%UDVLO��DOJXPDV�SURSRVWDV�WDPEpP�IRUDP�LPSOHPHQWDGDV��VHQGR�XPD�GHODV�R�

3URJUDPD� ,QVWLWXFLRQDO� GH� %ROVD� GH� ,QLFLDomR� j� 'RFrQFLD2� �3LELG��� TXH� REMHWLYRX��

LQLFLDOPHQWH�� IRPHQWDU�D� LQLFLDomR�j�GRFrQFLD�GH� OLFHQFLDQGRV�H�SUHSDUDU�D� IRUPDomR�GH�

GRFHQWHV�HP�QtYHO�VXSHULRU�SDUD�DWXDU�QD�HGXFDomR�EiVLFD�S~EOLFD��%5$6,/�������� 

$R� RIHUHFHU� FRQGLo}HV� REMHWLYDV� SDUD� SURPRYHU� D� LQWHUDomR� HQWUH� RV� FXUVRV� GH�

IRUPDomR�GH�SURIHVVRUHV�H�DV�HVFRODV�GH�(GXFDomR�%iVLFD��R�3LELG�PRELOL]RX�QmR�DSHQDV�

RV�EROVLVWDV�GR�SURJUDPD3��PDV�WDPEpP�HTXLSHV�GLUHWLYDV�H�SHGDJyJLFDV��SURIHVVRUHV�GH�

RXWUDV�iUHDV�H�PHPEURV�GD�FRPXQLGDGH�HVFRODU��'HVVH�PRGR��GHVGH�VXD�LPSODQWDomR�HP�

������R�3LELG�JDQKRX�HVSDoR�H�FUHGLELOLGDGH��JHUDQGR�UHVXOWDGRV�SRVLWLYRV�FRP�YLVWDV�j�

YDORUL]DomR�GH�SURILVVLRQDLV�GD�HGXFDomR��WDQWR�HP�QtYHO�EiVLFR�TXDQWR�VXSHULRU� 

2� &XUVR� GH� 0DWHPiWLFD� /LFHQFLDWXUD� GD� 8QLYHUVLGDGH� )HGHUDO� GH� 6DQWD� 0DULD�

�8)60��VXEPHWHX�SURMHWR�GH�SDUWLFLSDomR�QR�3LELG�GHVGH�R�(GLWDO�0(&�&$3(6�)1'(�Q��
 

2 Instituído pela Portaria do MEC nº 38, de 12/12/2007 a partir de uma ação conjunta do Ministério da 
Educação (MEC), Secretaria de Educação Superior (SESu), Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
3 As bolsas do Pibid eram disponibilizadas para licenciandos, professores supervisores de escolas públicas 
de Educação Básica, coordenadores de área e coordenador institucional, os dois últimos vinculados às 
Instituições de Ensino Superior (IES) (BRASIL, 2013). 
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���������FRP�LQtFLR�GH�VXDV�DWLYLGDGHV�HP�������&RQWXGR��QHVWH�DUWLJR��GHOLPLWD-VH�FRPR�

OyFXV�DV�Do}HV�YLQFXODGDV�DR�(GLWDO�Q������������FRQVLGHUDQGR�R�TXDGULrQLR�����-������

1HVVH� SHUtRGR�� R� SURMHWR� 3LELG� 0DWHPiWLFD�8)60� HUD� IRUPDGR� SRU� ��� %ROVLVWDV� GH�

,QLFLDomR�j�'RFrQFLD��%LG��PDWULFXODGRV�QR�&XUVR��TXDWUR�SURIHVVRUHV�VXSHUYLVRUHV�H�GXDV�

FRRUGHQDGRUDV�GH�iUHD��GRFHQWHV�GR�'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFD� 

 

2 A CONSTITUIÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DIDÁTICOS E SUA 
APROXIMAÇÃO COM A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 

3RU� PHLR� GD� DQiOLVH� GRV� UHODWyULRV� DQXDLV� H� GD� SURGXomR� DFDGrPLFD� GR� 3LELG�

0DWHPiWLFD�8)60�� p� SRVVtYHO� FRQVWDWDU� TXH� D� DSUR[LPDomR� FRP� R� DPELHQWH� HVFRODU�

RFRUUHX�SRU�PHLR�GH�UHXQL}HV�FRP�DV�HTXLSHV�GLUHWLYDV�H�SHGDJyJLFDV��EHP�FRPR�FRP�RV�

SURIHVVRUHV� GDV� HVFRODV� SDUFHLUDV�� LQFOXLQGR� DV� UHXQL}HV� SHGDJyJLFDV� UHJXODUHV�� 3DUD�

DPSOLDU�HVVH�FRQWDWR�� IRL�SURGX]LGR�XP�HVWXGR�GLDJQyVWLFR��QD�IRUPD�GH�FDUWRJUDILD��TXH�

FRQVLGHURX�DVSHFWRV�UHIHUHQWHV�j�LQIUDHVWUXWXUD�GDV�HVFRODV��DR�FRQWH[WR�VRFLRFXOWXUDO��jV�

DVSLUDo}HV�H�D�DOJXQV�FRQFHLWRV�FRQWH~GRV�GRV�DQRV�ILQDLV�GR�(QVLQR�)XQGDPHQWDO��()��H�

(QVLQR�0pGLR��(0���FRP�WRGRV�RV�PDWULFXODGRV�QR�DQR�OHWLYR�GH������ 

$OpP� GLVVR�� IRL� RUJDQL]DGR� XP� 3URMHWR� 'LGiWLFR� LQWLWXODGR� ³3LELG� 0DWHPiWLFD� QD�

&RSD�GR�0XQGR�GH�)XWHERO�����´��GLQDPL]DGR�QDV�HVFRODV�SDUFHLUDV�HQWUH�RV�PHVHV�GH�

MXQKR�H�MXOKR��$V�DWLYLGDGHV�SODQHMDGDV�HUDP�FRQWH[WXDOL]DGDV�H�GHVHQYROYLGDV�GXUDQWH�R�

KRUiULR� GH� LQWHUYDOR� �UHFUHLR�� GDV� DXODV�� QR� SiWLR� GDV� HVFRODV�� H[SORUDQGR�

FRQWH~GRV�FRQFHLWRV�GD�0DWHPiWLFD�(VFRODU��*LDFRPHOOL�HW�DO��������� 

$�QHFHVVLGDGH�GH�HODERUDU�DWLYLGDGHV�UHODFLRQDGRV�j�WHPiWLFD�GD�&RSD�GR�0XQGR�

GH�)XWHERO��XWLOL]DQGR�DSHQDV�D� LQIUDHVWUXWXUD�H[WHUQD�jV�VDODV��VHP�R�DSRLR�GR�TXDGUR-

QHJUR�H�GHPDLV� UHFXUVRV�GLGiWLFRV�XVXDLV� HP�XPD�VDOD�GH� DXOD�� SURPRYHX� UXSWXUDV� QR�

PRGR� GH� FRPSUHHQGHU� SURFHVVRV� GH� HQVLQR� H� GH� DSUHQGL]DJHP��$OpP� GLVVR�� FRQVWLWXLU�

DWLYLGDGHV� GLVWLQWDV� GDV� KLVWRULFDPHQWH� LQVWLWXtGDV� �HPEDVDGDV� QR� URWHLUR� HQXQFLDGR-

H[HUFtFLR���HQYROYHQGR�WUDWDPHQWR�GD�LQIRUPDomR��JUDQGH]DV�H�PHGLGDV��HVSDoR�H�IRUPD�H�

Q~PHURV�H�RSHUDo}HV�� IRL�XP�GHVDILR�SDUD�RV�%LG�TXH�HVWDYDP�QR� LQtFLR�GD�JUDGXDomR��

EHP� FRPR� SDUD� DTXHOHV� TXH� Mi� KDYLDP� DWXDGR� HP� RXWURV� SURMHWRV� GH� HQVLQR� RX� GH�

LQLFLDomR�j�GRFrQFLD��)HUUHLUD�	�0DULDQL�������� 

2V�LPSDFWRV�SRVLWLYRV�GHFRUUHQWHV�GR�SULPHLUR�SURMHWR�FRQWULEXtUDP�SDUD�PDQWHU�D�

SURSRVWD��SRUpP��QR�VHJXQGR�SURMHWR��RSWRX-VH�SRU�GLQDPL]i-OR�QR�kPELWR�GD�VDOD�GH�DXOD��
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GXUDQWH�R�KRUiULR�UHJXODU�GD�GLVFLSOLQD�GH�0DWHPiWLFD��(QWUH�RV�WHPDV�GRV�RXWURV�SURMHWRV��

FRQVWDWDP-VH�DOJXQV�UHFXUVRV�GLGiWLFRV��WDLV�FRPR��$OJHSODQ��)UDF-6RPD������*HR*HEUD��

*HRSODQR�� 0DWHULDO� 'RXUDGR�� 2ULJDPL�� 4XDGUDGRV� 0iJLFRV�� 6yOLGRV� *HRPpWULFRV� H�

7DQJUDP��(QWUHWDQWR��WDPEpP�p�SRVVtYHO�LGHQWLILFDU�SURMHWRV�TXH�YHUVDP�VREUH� WHPiWLFDV�

TXH�XVXDOPHQWH�QmR� FRPS}HP�R� FXUUtFXOR�HVFRODU� GD�GLVFLSOLQD�QD�(GXFDomR�%iVLFD�� D�

VDEHU��&iOFXOR�0HQWDO��(GXFDomR�)LQDQFHLUD��*UDIRV��+LVWyULD�GD�0DWHPiWLFD��0DWHPiWLFD�

H�$UWH��)HUUHLUD�	�0DULDQL�������� 

$V� DWLYLGDGHV� GLGiWLFDV� SURSRVWDV� QRV� SURMHWRV� GLGiWLFRV� HUDP� HPEDVDGDV� QRV�

SULQFtSLRV�GD�LQYHVWLJDomR�PDWHPiWLFD��SRLV�SRGHP�³>���@�DX[LOLDU�R�DOXQR�QD�DSUHQGL]DJHP�

GH� FRQFHLWRV�� SURFHGLPHQWRV� H� UHSUHVHQWDo}HV� PDWHPiWLFDV�� GHVHQYROYHQGR� VLWXDo}HV�

SUREOHPDV� TXH� SRWHQFLDOL]DP� R� UDFLRFtQLR� PDWHPiWLFR´� �5HLVGRHUIHU�� .LHIHU�� +DUWPDQQ��

)HUUHLUD�	�0DULDQL��������S�������$OpP�GLVVR��SURFXUDYDP�FRQWHPSODU�RV�TXDWUR�PRPHQWRV�

GD� LQYHVWLJDomR� PDWHPiWLFD�� UHFRQKHFLPHQWR�� H[SORUDomR� SUHOLPLQDU� H� IRUPXODomR� GH�

TXHVW}HV��IRUPXODomR�GH�FRQMHWXUDV��UHDOL]DomR�GH�WHVWHV�H�UHILQDPHQWR�GDV�FRQMHFWXUDV��

H�� SRU� ILP�� DUJXPHQWDomR� H� DYDOLDomR� GR� WUDEDOKR� UHDOL]DGR�� VHQGR� TXH�� TXDQGR� HUD�

SRVVtYHO�� WDPEpP� VH� H[SORUDYDP� DOJXPDV� GHPRQVWUDo}HV� �3RQWH�� %URFDUGR� 	� 2OLYHLUD��

������ 

2UJDQL]DGDV� HP� EORFRV�� WDUHIDV� RX� VHTXrQFLDV�� DV� DWLYLGDGHV� WLQKDP� GLIHUHQWHV�

QtYHLV�GH�FRPSOH[LGDGH��1R�FDVR�GR�7DQJUDP��SRU�H[HPSOR��HQYROYLDP�R�UHFRQKHFLPHQWR�

GDV�SHoDV��OHQGDV��FRPSRVLomR�H�GHFRPSRVLomR�GH�LPDJHQV��FRQFHLWR�GH�iUHD��SHUtPHWUR��

EHP� FRPR� H[SORUDomR� GH� Q~PHURV� UDFLRQDLV�� LUUDFLRQDLV� H� UHDLV�� 'HVVH� PRGR�� RV� %LG�

SRGHULDP�VHOHFLRQDU�RV�HQFDPLQKDPHQWRV�DGHTXDGRV�H�LPSOHPHQWDU�RV�SURMHWRV�GHVGH�RV�

DQRV�ILQDLV�GR�()�DWp�R�(0��QR�KRUiULR�UHJXODU�GDV�DXODV�GD�GLVFLSOLQD�GH�0DWHPiWLFD��FRP�

D�SUHVHQoD�GRV�UHVSHFWLYRV�SURIHVVRUHV�VXSHUYLVRUHV��)HUUHLUD�	�0DULDQL�������� 

3RU� PHLR� GD� DQiOLVH� GHVVD� GLQkPLFD�� FRQVWDWD-VH� TXH� D� LQLFLDomR� j� GRFrQFLD�

RFRUUHX�D�SDUWLU�GD�FRQVWLWXLomR�GRV�SURMHWRV�H�HQYROYHX�DOJXPDV�HWDSDV�GHWHUPLQDQWHV��

FRPR��LGHQWLILFDomR�GH�LQWHUHVVH�QR�DPELHQWH�HVFRODU��UHDOL]DomR�GH�VHVV}HV�GH�HVWXGRV��

SODQHMDPHQWR�GH�DWLYLGDGHV�UHODFLRQDGDV�D�FDGD�QtYHO�GH�HQVLQR��VHJXLQGR�D�SHUVSHFWLYD�

GDV� LQYHVWLJDo}HV� PDWHPiWLFDV�� HODERUDomR� GH� XPD� DQiOLVH� SUpYLD� GDV� DWLYLGDGHV�

SURSRVWDV��FRQIHFomR�GH�PDWHULDLV�GLGiWLFRV��DQiOLVH�GDV�DWLYLGDGHV�H[HFXWDGDV��SRU�PHLR�

GH�UHODWyULRV�HVFULWRV�GH�FDGD� LQWHUYHQomR��H��UH�RUJDQL]DomR�GRV�SODQHMDPHQWRV�D�SDUWLU�

GDV�H[SHULrQFLDV�YLYHQFLDGDV��)HUUHLUD�	�0DULDQL�������� 

'LDQWH�GR�H[SRVWR�QHVWH�DUWLJR��WDLV�SURMHWRV�VmR�FRQVLGHUDGRV�FRPR�XP�HOHPHQWR-

FKDYH� TXH� DSRQWDP� LQGLFDWLYRV� GH� XPD� LQLFLDomR� j� GRFrQFLD� H� VmR� HPEDVDGRV�
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WHRULFDPHQWH� QD� QRomR� GH� LQLFLDomR� j� SUiWLFD� OHWLYD� TXH� ³>���@� FRUUHVSRQGH� DR� DVSHFWR�

HVVHQFLDO�GD�DWLYLGDGH�GR�SURIHVVRU�>���@�DRV�PRPHQWRV�HP�TXH�R�SURIHVVRU�LQWHUDJH�FRP�R�

DOXQR� FRP� D� LQWHQomR� H[SOtFLWD� GH� IDYRUHFHU� DV� DSUHQGL]DJHQV� H� SURPRYHU� R�

GHVHQYROYLPHQWR´� �3RQWH��-DQXiULR��)HUUHLUD�	�&UX]��������S������'HVVH�PRGR��D�SUiWLFD�

OHWLYD�WHP�UHODomR�GLUHWD�³>���@�HQWUH�SURIHVVRU��DOXQR��HVWUXWXUD�GD�DXOD�H�FRPSUHHQVmR�GRV�

SURIHVVRUHV� GH� XP� GHWHUPLQDGR� FRQWH~GR�PDWHPiWLFR� D� VHU� HQVLQDGR� H� DSUHQGLGR� >���@´�

�6RX]D��������S������� 

$OpP� GLVVR�� SRGH-VH� GHVWDFDU� TXH� D� LQLFLDomR� j� GRFrQFLD� GHVHQYROYLGD� QR� 3LELG�

0DWHPiWLFD�8)60� DWHQGH� DV� WUrV� IDVHV� GD� SUiWLFD� OHWLYD�� D� VDEHU�� SUp-DWLYD� �DQWHV� GD�

LQWHUYHQomR�FRP�R�SODQHMDPHQWR���LQWHUDWLYD��GXUDQWH�D�DSOLFDomR�GDV�Do}HV���H�SyV-DWLYD�

�GHSRLV�GD�LQWHUYHQomR��FRP�D�DQiOLVH�UHIOH[LYD���6RX]D���������1R�HQWDQWR��YDOH�UHVVDOWDU�

TXH�� DVVLP� FRPR� RFRUUHX� GXUDQWH� D� GLQDPL]DomR� GR� SULPHLUR� SURMHWR� GLGiWLFR�� RV� %LG�

FRQWDYDP� FRP� R� DSRLR� H� D� H[SHULrQFLD� GRV� SURIHVVRUHV� VXSHUYLVRUHV�� TXH� HVWDYDP�

VHPSUH� SUHVHQWHV� HP� VDOD� GH� DXOD� H� SUHSDUDGRV� SDUD� DX[LOLDU� H� LQWHUYLU� TXDQGR�

QHFHVViULR�� DOpP�GD�SUHVHQoD�GDV� FRRUGHQDGRUDV�GH�iUHD�GXUDQWH�DV� IDVHV�SUp-DWLYD�H�

SyV-DWLYD� 

 

3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para atender ao objetivo de analisar impressões reveladas por bolsistas do Pibid 

Matemática/UFSM sobre vivências de iniciação à docência, este estudo segue uma 

abordagem qualitativa, de modo a  

[...] colocar em relevo o sujeito do processo, não olhado de modo isolado, mas 
contextualizado social e culturalmente; mais do que isso e principalmente, de 
trabalhar concebendo-o como já sendo sempre junto ao mundo e, portanto, aos 
outros e aos respectivos utensílios dispostos na circunvizinhança existencial, 
constituindo-se, ao outro e ao mundo em sua historicidade. (Bicudo, 2012, p. 17) 

 

Além disso, na produção de dados, são considerados pressupostos da análise de 

conteúdo, sendo essa uma técnica caracterizada como um conjunto de métodos de 

DQiOLVH�TXH�YLVD�REWHU�³>���@�SRU�SURcedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

dessas mensagens [...]´��%DUGLQ��������S�������SHUFRUUHQGR�WUrV�SRORV�FURQROyJLFRV��D�SUp-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretações. 
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Na primeira fase, organiza-se a pesquisa e define-se o corpus, mesmo não se 

caracterizando como uma etapa fechada, pois, durante o tratamento dos resultados, 

podem surgir novos fatos que demandem a necessidade de reformulações e 

sistematizações. Nesse sentido, este estudo considerou os Projetos Didáticos4, 

publicações científicas e relatórios anuais, disponibilizados pela coordenação de área do 

Pibid Matemática/UFSM, bem como as respostas a três perguntas (Quadro 1) de um 

questionário5 enviado para 22 licenciados que atuaram no Pibid Matemática/UFSM, pelo 

menos em algum período entre 2014 e 2018. Tais respostas foram produzidas como 

documentos digitais, uma vez que foram encaminhadas por e-mail. Para manter o sigilo 

sobre a identificação dos 18 respondentes e atendendo aos preceitos éticos, utilizamos 

pseudônimo, de modo que cada sujeito foi codificado a partir da composição da letra P, 

UHIHUHQWH�j�³3DUWLFLSDQWH´��H�XP�Q~PHUR��VHQGR��3����3��, P03... até P18. 

 

Quadro 1: Questões analisadas 

D1)6 Um Projeto Didático envolvia diferentes ações: 
a) Sessões de estudo sobre o tema ou recurso didático do Projeto. 

b) Sessões de estudo sobre o conteúdo matemático que poderia ser explorado. 
c) Elaboração e organização de atividades encadeadas, inspiradas nos princípios da investigação 

matemática. 
d) Escrita do planejamento, incluindo detalhes das ações que seriam realizadas. 

e) Registro das análises prévias das questões, incluindo possíveis equívocos, dúvidas e respostas que os 
alunos poderiam emitir. 

f) Apresentação do planejamento nas reuniões semanais do Pibid. 
g) Produção dos recursos didáticos manipuláveis ou digitais. 

h) Elaboração do material didático fotocopiado utilizado com os alunos na escola. 
i) Execução da intervenção na escola. 

j) Reflexão escrita da intervenção na escola, por meio dos relatos individuais. 
k) Reflexão oral da intervenção na escola, nas reuniões semanais do Pibid. 

l) Readequação do planejamento, a partir das experiências vivenciadas nas intervenções, das reflexões e 
dos comentários realizados nas reuniões semanais. 

Selecione e comente sobre duas ações que foram realizadas conforme os princípios do trabalho 
colaborativo e que mais contribuíram para iniciação à docência. 

B2) As atividades propostas nos Projetos Didáticos não eram extraídas exclusivamente de livros didáticos, 
pois se embasavam nos princípios da investigação matemática, propostas de modo interligado e não 
usual. Para tanto, realizavam-se pesquisas em distintas fontes como: trabalhos acadêmicos (teses, 

dissertações, artigos), documentos curriculares, materiais instrucionais. 
Exponha contribuições decorrentes da organização desse tipo de atividade em sua iniciação à docência. 

F8) Como a elaboração do TCC ocorreu mais ao final do Curso, você considera que as reflexões e a 

 
4Algeplan, Cálculo Mental, Educação Financeira, Frac-Soma 235, GeoGebra, Geoplano, Grafos, História da 
Matemática, Matemática e Arte, Material Dourado, Origami, Pibid na Copa 2014, Quadrados Mágicos, 
Sólidos Geométricos e Tangram. 
5 Esse questionário contém, ao todo, 6 seções e 38 perguntas, pois é uma das fontes de produção de dados 
de uma pesquisa mais ampla intitulada Curso de Matemática Licenciatura/UFSM no período 2014 ± 2019: 
uma análise a partir da perspectiva do desenvolvimento profissional no âmbito do Pibid, elaborada pela 
primeira autora deste artigo e orientada pela segunda, no formato multipaper. 
6 Como são questões selecionadas de seções distintas elas possuem letras e números não sequenciados. 
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produção acadêmica realizadas no Pibid influenciaram a composição do seu TCC? Por quê? Que outras 
ações realizadas no Curso contribuíram para efetivação de seu TCC? 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, a partir do Questionário. 

 

Na segunda fase, denominada exploração do material, foram definidas categorias 

(codificação) e identificadas unidades de registro (unidade de significação) pela análise 

exaustiva das respostas ao questionário, complementadas por outras fontes. As unidades 

de registro são temas como sessões de estudo e intervenção na escola, SRLV�R�WHPD�³>���@�

é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo 

FHUWRV�FULWpULRV�UHODWLYRV�j�WHRULD�TXH�VHUYH�GH�JXLD�j�OHLWXUD´��%DUGLQ��������S������� 

A terceira e última etapa diz respeito ao tratamento das descobertas da pesquisa, à 

inferência e à interpretação dos dados. Para tanto, ocorreu uma condensação e 

identificação das informações de destaque visando uma apreciação reflexiva e crítica 

(Bardin, 1977). A implementação dessas duas fases, juntamente com uma descrição 

analítica dos produtos da investigação, é apresentada em três eixos, cada um 

correspondendo a uma das próximas três seções: Trabalho Colaborativo; Planejamento; e 

Investigação, e suas respectivas categorias. 

 

4 TRABALHO COLABORATIVO 
 

Entre as possíveis contribuições do trabalho colaborativo para iniciação à docência, 

considerando a elaboração, execução e avaliação dos Projetos Didáticos (Questão D1), 

emergem cinco categorias a partir da frequência (f) das unidades de registro (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Contribuições do Trabalho Colaborativo na Iniciação à Docência. 

Categorias Unidades de Registro f % 
Revisitar 

conceitos da 
Matemática 

Escolar 

(Sessões de estudo) Repensar questões sobre conteúdos 
matemáticos; Compreender conceitos e propriedades de 
Conteúdos da Matemática Escolar. 

3 8,82 

Processo de 
ensino em sala 

de aula 

(Escrita do planejamento) Valorização do planejamento; 
Apresentação do passo a passo dos planejamentos/atividades. 2 5,88 

(Elaboração de atividades inspiradas nos princípios da investigação 
matemática) Organização/planejamento de atividades de caráter 
investigativo; Reconstrução da forma de explorar conteúdos; 
Atividades que não sejam repetitivas�� QmR� p� VRPHQWH� ³SHJDU´�
questões. 

4 11,76 

(Produção de recursos didáticos) Confeccionar recursos didáticos 
para os alunos, formatação/layout de folhas impressas para as 
aulas. 

2 5,88 
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Aprendizagem 
Matemática 
dos alunos 

(Registro das análises prévias) Requer que o professor se coloque 
no lugar dos alunos; Refletir sobre a aprendizagem dos estudantes. 3 8,82 

Inserção no 
ambiente 
escolar 

(Intervenção na escola com apoio de outros Bid) Aprender na 
prática na presença dos pares; Viver a experiência de ser 
professor; contato com o ambiente escolar, interação com os 
alunos; Oportunidade de executar as atividades planejadas. 

7 20,59 

Reflexão sobre 
a iniciação à 

docência 

(Apresentação do planejamento nos encontros semanais) 
Socialização dos planejamentos; Aparecimento de 
sugestões/críticas/ considerações/dicas/ideias; Receio; Momento 
de coletividade. 

4 11,76 

(Readequação do planejamento) Adaptar ao cotidiano/ano escolar; 
Despertar interesse/motivação nos alunos. 3 8,82 

(Reflexão sobre as intervenções) Professora reflexiva; Processo 
reflexivo; Reviver a aula; Aprimorar a iniciação à docência; 
Compartilhar experiências; Autoconfiança;  

6 17,65 

Total 34 100 
 
Fonte: Elaborada pelas autoras, a partir das respostas do Questionário. 

 

Por meio da análise dos dados da Tabela 1 e das demais fontes, verifica-se que as 

sessões de estudo sobre conteúdos da Matemática Escolar desencadearam discussões e 

promoveram a compreensão de conceitos e propriedades, sendo um suporte para o 

desenvolvimento das demais propostas desempenhadas (Giacomelli et al., 2014). As 

ideias expostas pelos Bid corroboram com o exposto, afirmando que essa ação não era 

vista como uma simples revisão de conceitos, conforme os relatos: 

[...] as sessões de estudo sobre o conteúdo matemático que poderia ser explorado foram 
muito enriquecedoras, pois discutir com os colegas e professores me fez repensar muitas 
questões que eu tinha como certo quando ingressei no Curso. (P11_D1, nov. 2020) 
 
Estudar sobre o conteúdo matemático foi essencial, pois precisávamos compreender 
aquele conteúdo em sua essência para depois pensar em como ensinar para o aluno a 
partir das ações que iríamos desenvolver. Ter o apoio, a troca com os colegas foi muito 
bom, pois aprendíamos uns com os outros. (P02_D1, nov. 2020) 

 

Além disso, os extratos indicam aspectos relativos ao apoio e incentivo dos 

colegas, professores supervisores e docentes coordenadoras (Giacomelli et al., 2014), 

HYLGHQFLDQGR� LPSOLFDo}HV� GR� WUDEDOKR� FRODERUDWLYR� SDUD� ³YHU´� FHUWDV� FRLVDV� TXH� VmR�

observadas somente em conjunto (Ponte, 2004). Nessa perspectiva, o trabalho 

cRODERUDWLYR� ³>���@� SHUPLWH�HQTXDGUDU� QXP�PHVPR�HVIRUoR�DFWRUHV� FRP�FRQKHFLPHQWRV�H�

competências diversas que, isoladamente, seriam impotentes para lidar com um dado 

problema em toda a sua dimensão, mas que em conjunto podem conseguir as soluções 

pretendidaV´��3onte, 2004, p. 22). 
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No caso dos Bid, essa transformação também esteve vinculada a ações 

relacionadas ao processo de ensino em sala de aula, por meio da constituição de 

planejamento, especialmente envolvendo os princípios da investigação matemática: 

[...] essa custosa tarefa muito me ensinou a planejar atividades para estudantes. Nesse 
processo de construção, se buscava uma progressão paulatina na abordagem de relações, 
para que inicialmente propriedades mais intuitivas fossem exploradas, e no decorrer do 
desenvolvimento as propriedades mais abstratas fossem postas em palco. O fim das 
atividades sempre buscava a resolução das questões propostas sem apoio do material 
didático utilizado na intervenção, o que estava de acordo com a bibliografia que 
utilizávamos. Essa estratégia didática de abordagem progressiva com o material está 
presente até hoje em minha forma de ensinar e aprender matemática, acredito que é uma 
maneira muito produtiva de entender os conceitos que estamos trabalhando, é importante 
para mim, pois na minha experiência como estudante da Educação Básica nunca tive 
contato com metodologias nessa perspectiva, e nas disciplinas da graduação o contato 
FRP�PDWHULDLV�PDQLSXOiYHLV�WDPEpP�QmR�IRL�R�PHOKRU����PXLWR�VH�OLPLWDQGR�DRV�µMRJRV¶�TXH�
envolviam puramente treinamentos de algoritmos e operações. (P10_D1, nov. 2020) 

 
Pois não estamos acostumados a criar atividades, principalmente atividades que não 
sejam repetitivas, mas que ajudem o aluno a construir um pensamento e refletir sobre o 
conteúdo. (P14_D1, nov. 2020) 
 
Além disso, alguns Bid mencionaram contribuições provenientes da escrita do 

planejamento e da produção de recursos didáticos: 
A escrita do planejamento, incluindo detalhes das ações que seriam realizadas me mostrou 
a importância de realizar um bom planejamento para posteriormente executar uma 
determinada atividade, além de apresentar o passo a passo para executar a atividade, o 
que nos deixa mais segura na execução da mesma, pois caso exista algum esquecimento, 
basta consultar esse planejamento e vai estar tudo certo, caso você não possa executar a 
atividade e precise que outra pessoa te substitua, essa poderá executar tão bem quanto 
você, pois terá um roteiro a ser seguido. Isso me ajuda bastante nos meus planejamentos 
das aulas, sempre descrevo como proceder com o andamento da mesma. (P07_D1, nov. 
2020) 

 
Diante do exposto, observa-se que o trabalho colaborativo compreende uma 

experiência única que abarca além do contexto individual. Assim, torna-se possível 

conhecer outras formas de planejar, investigar e concretizar a prática profissional, de 

modo a favorecer o crescimento profissional, como destacam Richit & Tomkelski (2020). 

Ainda na etapa do planejamento dos Projetos Didáticos, constata-se que os Bid 

ressaltaram contribuições relativas ao registro das análises prévias das atividades, 

indicando aspectos referentes à aprendizagem matemática dos alunos, seja em relação 

às dificuldades, seja aos seus modos de pensar: 
Essa ação foi muito relevante para mim pelo simples fato de supor equívocos, possíveis 
dúvidas e até mesmo erros ao desenvolver as atividades. Também me fez pensar e me 
colocar no lugar de cada estudante que receberia tal atividade, refletir sobre os 
conhecimentos prévios e a melhor maneira de instigar sua curiosidade e estimular sua 
aprendizagem, a fim de tornar algo prazeroso. Vale destacar que também contribuiu para a 
ampliação da visão sobre determinado conteúdo, pois muitas vezes os equívocos e 
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dúvidas previstas pelos demais colegas Bid não eram iguais aos meus, tendo em vista as 
vivências de cada pessoa, tornando ainda mais evidente que cada pessoa é um ser 
individual com diferentes formas de pensar e agir matematicamente. (P16_D1, nov. 2020) 

 
Tais projetos ainda contribuíram para revisitar entendimentos, pois ³[...] a partir das 

experiências realizadas neste período, hoje, alegam ter constituído outra postura, em 

relação ao aluno em sala de aula e ao desenvolvimento de propostas diferenciadas em 

sua futura prática docente´ (Konzen, Lazzaretti, Mariani & Ferreira, 2016, p. 537). 

Menezes e Ponte (2006) procuram distinguir a colaboração e a cooperação, pois 

este é um primeiro passo para aquela: para que esse processo seja efetivado, são 

considerados outros elementos que compreendem a realização de um trabalho em que os 

envolvidos aprofundem mutuamente o seu conhecimento. Dito de outro modo, os sujeitos 

inseridos em uma tarefa colaborativa executam certas atividades para atingir 

determinados fins, pensando, preparando, refletindo e se empenhando. Por meio das 

análises, observa-se que a inserção no ambiente escolar é um dos objetivos comuns 

desse grupo. Esse dado é corroborado pela Tabela 1, sendo a ação mais citada, 

promovida por meio do princípio do apoio mútuo: 
O melhor de ir para escola é que desenvolvíamos as atividades em grupo, então não 
estávamos sozinhos, contamos com o apoio um dos outros e isso nos deixava mais 
confiantes. (P02_D1, nov. 2020) 
 
[...] somente no PIBID tive a oportunidade de ir para a escola desenvolver atividades 
investigativas, nas intervenções tínhamos espaço para acertar, errar e aprender com tudo 
isso, pois não estávamos sozinhos, tínhamos a parceria de nosso grupo e da ou do 
docente da turma. Foi o PIBID que me preparou para a atividade prática dos estágios na 
graduação, pois eu já sabia qual era o território que eu estava entrando, mesmo que nos 
estágios eu não tinha mais um grupo, era só eu e a turma, eu já conhecia vários desafios 
da sala de aula pelas experiências com o PIBID. Assim, eu tinha uma sensação de 
segurança e confiança, que não existiria se não fossem as inúmeras intervenções do 
PIBID nas escolas. (P10_D1, nov. 2020) 
 
(VVD� SDUWLOKD� H� R� UHVSDOGR� SRGH� FRQGX]LU� ³>���@� D� XPD�PDLRU� GLVSRQLELOLGDGH� SDUD�

fazer experiências e para correr riscos e, com estes, a um empenhamento dos docentes 

num aperfeiçoamento contínuo, enquanto parte integrante das suas obrigações 

SURILVVLRQDLV´��+DUJUHDYHV�������DSXG�5LFKLW�	�7RPNHOVNL��������S�����WUDGXomR�QRVVD�� 

Além das intervenções em sala de aula, destaca-se a importância da socialização 

das atividades nos encontros semanais do Pibid Matemática/UFSM, seja para apresentar 

os planejamentos elaborados, para readaptar tais planejamentos a partir da análise de 

sua dinamização, ou para expor reflexões sobre as intervenções de forma oral (Giacomelli 

et al., 2014). Nas exposições dos planejamentos, é possível verificar certa timidez e 
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receio por parte dos Bid. Entretanto, a partir do entendimento da dinâmica do trabalho 

colaborativo, ocorre uma mudança de atitude: 
No início do projeto, esse momento era um pouco desconfortável, apresentar algo que 
todos olhavam, o medo de falar algo que não fizesse sentido, ou que gerasse muita crítica. 
Com o tempo, percebi o quanto era importante esse momento, e quanto eu tinha a ganhar 
por isso. A opinião de todas as professoras, colegas, eram visões que vinham de fora, para 
ajudar, e ali era um momento de coletividade, para desenvolver nosso crescimento 
acadêmico. (P15_D1, nov. 2020) 
 
Apresentação do planejamento nas reuniões semanais do Pibid: essa ação me fez 
entender que ensinar tem melhores resultados se feito com colaboração, pois nas 
apresentações sempre havia uma dica de como o planejamento poderia ficar melhor, ou 
uma ideia mais interessante. Hoje eu prefiro planejar sempre com outras opiniões. 
(P12_D1, nov. 2020) 
 
Chapman (2013) declara que o trabalho colaborativo, quando ocorre de forma 

regular entre colegas de profissão, pode promover o desenvolvimento profissional, a partir 

de observações, análises, reflexões, questionamentos sobre processos de ensino e 

aprendizagem. Por meio dos argumentos expostos pelos Bid e da análise da produção 

científica, é possível inferir que o processo de reflexão que ocorria nas reuniões 

periódicas, com base nas exposições orais, pode superar a falta de relevância ou as 

dificuldades expostas na composição de diários de bordo, conforme consta nos relatórios 

institucionais do Pibid Matemática/UFSM: 
Esse momento foi muito importante, pois narrávamos detalhes sobre o comportamento de 
algum aluno, ou da forma como agimos, e os colegas acabavam refletindo e sugerindo os 
motivos para que o aluno se comportasse de tal modo, isso me fez perceber a importância 
de olhar e tentar compreender o lado do aluno. Também, pelo fato de escutar as 
experiências dos meus colegas para pensar em como agir se fosse professora. Esses 
momentos nos permitiram entrar no processo reflexivo do ser professor. (P15_D1, nov. 
2020) 
 
Através das reuniões do PIBID, aprendi a não retrair minha fala, minha voz. Ajudou-me 
muito com a questão da timidez. Até então, no curso de Matemática, apresentávamos uns 
raros trabalhos em algumas disciplinas. Poucos debates sobre determinados temas. Mas 
no PIBID a fala, apresentação e debate estavam presentes em todas reuniões. Foi aí que 
senti que poderia expressar minhas ideias e contribuir com os assuntos abordados 
deixando a timidez de lado. (P18_D1, nov. 2020) 
 
O ambiente colaborativo pode favorecer D�DomR�GH� ³>���@� XOWUDSDVVDU� REVWiFXORV�H�

para lidar com vulnerabilidades e frustrações, a capacidade de reflexão acrescida, as 

oportunidades de aprendizagem mútua e os acréscimos de segurança para iniciar novos 

SHUFXUVRV� >���@´� �%RDYLGD�	�3RQWH��������S�������SULQFLSDOPHQWH�QR�TXH� WDQJH�j� UHIOH[mR��

pois: 
Este momento do trabalho colaborativo era para mim um dos mais importantes, pois cada 
um dos bolsistas contava sobre a intervenção realizada e sobre as principais percepções 
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que tiveram da prática realizada, desde o desempenho na explanação da atividade até a 
aprendizagem e ideias apresentadas pelos alunos. Nesse momento, também ocorria o 
relato dos professores supervisores que participaram das intervenções, sugestões e 
reflexões para intervenções futuras. Sempre que precisavam ser realizadas mudanças e 
adaptações, era nesse momento que ocorriam sugestões dos bolsistas, dos supervisores e 
das professoras coordenadoras. Eram momentos onde ocorriam muitas trocas de 
experiências e isso contribuiu muito para nossa formação docente. (P03_D1, nov. 2020) 
 
Essa ação foi relevante para mim por proporcionar uma reflexão sobre o nosso trabalho, o 
modo como foi desenvolvido, o que havíamos ³errado´, no que poderíamos melhorar. 
Certamente esta ação influenciou muito na minha formação docente para que me tornasse 
uma professora reflexiva, até mesmo sobre o modo de agir em sala de aula, provocando e 
instigando a curiosidade e a aprendizagem de estudantes. (P16_D1, nov. 2020) 
 
O trabalho colaborativo também proporcionou aspectos de reflexão sobre a 

iniciação à docência, momento em que os envolvidos se perguntavam, individual e 

coletivamente, sobre o modo como foram desenvolvidas as ações: se foi conforme o 

planejado; o que ocorreu de inesperado; quais dúvidas e o que foi explorado; entre outras 

questões que levam a refletir e reorganizar os próximos planejamentos. Desse modo, a 

colaboração não deve ser considerada como um YDORU� PRUDO�� ³>���@� ~QLFD�� SHUIHLWD� H�

desejável, mas, pelo contrário, é encarada numa perspectiva pragmática, como uma 

solução encontrada por um grupo para resolver problemas comuns, que seria difícil 

UHVROYHU�GH�PRGR�SXUDPHQWH�LQGLYLGXDO´��3RQWH��������S� 9, tradução nossa). 

 

5 PLANEJAMENTO 
 

A iniciação à docência é um elemento decisivo no processo de formação inicial de 

professores de Matemática. Logo, o conhecimento sobre a prática é essencial para saber 

o que ensinar e como planejar, para aprender a conduzir e avaliar os conteúdos 

matemáticos e para entender a melhor forma de organizar a classe, propiciando um 

discurso mais efetivo em sala de aula e envolvendo os alunos (Ponte & Chapman, 2008). 

Nesse sentido, essa prática diz respeito ao principal aspecto da atividade docente, 

ou seja, o momento essencial da atividade profissional, em que o professor interage 

diretamente com o estudante, favorecendo aprendizagens e a promoção de 

conhecimentos (Ponte, Januário, Ferreira & Cruz, 2000). Como a iniciação à docência 

ocorreu, principalmente, a partir dos Projetos Didáticos, na questão B2 procura-se 

identificar contribuições decorrentes dos planejamentos das atividades (Tabela 2). 
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Tabela 2: Contribuições decorrentes do Planejamento na Iniciação à Docência 
Categorias Unidades de Registro f % 

Processo de 
ensino em 

sala de aula 

Elaboração/organização/adaptação/estruturação de planejamentos 
ou atividades/atividades didáticas/atividades 
diferenciadas/inovadoras/não-mecânicas. 

7 21,88 

Contato permanente com produções acadêmicas; Planejamento a 
partir de trabalhos acadêmicos. 8 25,00 

Uso de recursos didáticos/materiais manipuláveis. 2 6,25 
Mudança nas concepções sobre o ensino de Matemática; 
Reconhecimento de metodologias de ensino. 2 6,25 

Aprendizagem 
matemática 
dos alunos 

Compreensão/concepção de aprendizagem: 
Observação/identificação das dificuldades dos alunos; Autonomia do 
aluno; Aprendizagem significativa. 

4 12,50 

Investigação 
sobre a 

iniciação à 
docência 

Fazer pesquisa pensando no ensino e aprendizagem de 
Matemática, com recursos didáticos ou até mesmo elaborando uma 
sequência didática de atividades; Entender a estrutura de um 
artigo/escrever um artigo. 

2 6,25 

Autonomia 
profissional 

Autonomia para pesquisar formas de orientar o processo de ensino 
e aprendizagem e escolher entre elas; Identificação/análise crítica 
de fontes relevantes/seguras/pertinentes; Escolha/seleção de 
atividades/materiais didáticos. 

7 21,88 

Total 32 100 
 
Fonte: Elaborada pelas autoras, a partir das respostas do Questionário. 

 

Para que os Bid começassem a elaborar os planejamentos que compunham os 

projetos didáticos e tivessem acesso a experiências que revelassem conhecimentos sobre 

a prática, realizadas por outros educadores matemáticos, fRL�SURSRVWD�D�DQiOLVH�GH� ³>���@�

textos acadêmicos e científicos relacionados à educação matemática, formação de 

professores e inYHVWLJDomR�PDWHPiWLFD´��Konzen, Lazzaretti, Mariani & Ferreira, 2016, p. 

553). Essa estratégia buscou mapear uma diversidade de encaminhamentos didáticos e 

FRQFRPLWDQWHPHQWH� LGHQWLILFDU� TXH� ³>���@� FDGD� SURIHVVRU� WHP� VXD� IRUPD� SDUWLFXODU� GH�

elaborar seus planos de ações a serem desenvolvidos na sala de aula de acordo com 

suas crenças, concepções, formação HWF�>���@´��6RX]D��������S������� 
Foi no PIBID que tive meus primeiros contatos com fontes como teses, dissertações, 
artigos.... uma experiência totalmente nova, foi nesse espaço que comecei a pesquisar 
assuntos quando tínhamos dúvidas sobre um conteúdo, recurso, metodologia utilizada. 
Isso foi muito importante na formação inicial, além do mais era bem desafiante a parte das 
elaborações das atividades, pois tinham que criar atividades por meio de estudos, 
pesquisa e não foi uma tarefa fácil, muitas vezes eu me sentia perdida, achava que não 
conseguiria, mas o grupo se apoia e se ajudava muito. (P02_B2, nov. 2020) 
 
Essa metodologia contribui muito para eu expandir meu conhecimento e para melhorar 
meus métodos de pesquisa, pois até então as pesquisas que realizava durante o curso 
sempre estavam muito atreladas a livros didáticos, não explorando outras fontes de dados, 
o que acaba me privando de conhecer novas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas 
sobre diferentes temas. (P11_B2, nov. 2020) 
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Diante de tais dados e da identificação da produção acadêmica do Pibid 

Matemática/UFSM, constata-se que a iniciação à pesquisa e à produção acadêmica foi 

um elemento norteador do planejamento de outras práticas profissionais, a ponto de ser 

mencionada como uma das principais contribuições da fase de planejamento: 

[O planejamento] Mostrou-me que trabalhos acadêmicos geralmente apresentam um 
estudo muito mais aprofundado e cuidadoso do assunto em pauta, portanto pode ser uma 
rica e vasta fonte de pesquisa para assuntos que quero levar para dentro da sala de aula . 
(P18_B2, nov. 2020) 
 
[...] essa é uma das práticas que busco realizar em meus planejamentos de aula, identificar 
alguma tese ou dissertação que possa estar relacionada com o conceito matemático a ser 
trabalhado. (P08_B2, nov. 2020) 
 
Uma das contribuições decorrente dessa organização foi a aprendizagem sobre fontes e 
materiais a serem consultados para um melhor embasamento durante a elaboração e 
planejamento de atividades. Além disso, também aprendi muito sobre as maneiras de 
estruturar uma atividade e sobre quais os melhores questionamentos a serem feitos em 
uma atividade investigativa, por exemplo. Esses dois aspectos estão presentes na minha 
prática como professora e me ajudam muito no estudo dos conteúdos, na pesquisa de 
fontes utilizadas como embasamento e no planejamento das atividades desenvolvidas. 
(P03_B2, nov. 2020) 
 
A iniciação à pesquisa e à produção acadêmica passou a ser incorporada à prática 

docente dos Bid também após a conclusão do Curso. Além disso, no que tange ao 

processo de ensino, o planejamento que inclui o uso de fontes distintas das usuais, 

orientado por uma perspectiva metodológica e a partir de um tema ou recurso didático, 

revelou, nos Bid, aspectos direcionados à aprendizagem matemática dos alunos: 
Com a organizar das atividades, aprendi a ter um olhar mais crítico sobre os artigos, 
dissertações, teses, e pensar qual caminho seria mais produtivo por parte dos alunos na 
compreensão dos conteúdos, na elaboração de atividades de investigação matemática. 
(P04_B2, nov. 2020) 
 
[...] a possibilidade de mudar o modo de ver e ensinar matemática, pois ao realizar a leitura 
e a discussão sobre as fontes abria-se um novo leque de possibilidades, saindo do modo 
tradicional quadro e giz/caneta. Nesse sentido, foi importante para mostrar uma referência 
de busca para novas metodologias de ensino e, até mesmo, recursos para serem 
utilizados em sala de aula. (P16_B2, nov. 2020) 
 
Ponte (2004) afirma que a reflexão é vista por alguns professores como um atributo 

das pessoas, uma característica que pode marcar certas práticas profissionais. Esse 

último índice é um valor muito diversificado, que varia de acordo com o contato com a 

prática, com a aceitação de quadros teóricos e com a capacidade de autoquestionamento. 

TRGDYLD�� YDOH� OHPEUDU� TXH� ³[...] a reflexão estimula novos interesses, chama a atenção 

para novas questões e possibilita uma prática mais segura, mais consciente e mais 

HQULTXHFLGD´� �3RQWH�� ������ S�� ����� Entre esses novos olhares, é possível inserir a 
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investigação sobre a iniciação à docência, que é uma maneira importante de combinar a 

colaboração, a inserção no ambiente escolar e os processos formativos, no sentido de 

favorecer a construção do conhecimento e do desenvolvimento profissional dos 

professores (Ponte, 2012). 

A primeira contribuição que destaco é sobre sair do senso comum para motivos concretos 
relacionados à aprendizagem de matemática e as influências tanto cognitiva como de 
meios externos (social e cultural) de cada estudante. A exploração das fontes evidenciou a 
possibilidade de fazer pesquisa pensando no ensino e aprendizagem de matemática, com 
recursos didáticos ou até mesmo elaborando uma sequência didática de atividades, além 
de trazer e discutir as possíveis dificuldades no ensino e aprendizagem de matemática, 
que já foram observadas, constatadas e analisadas em pesquisas. (P16_B2, nov. 2020) 
 
Para nosso amadurecimento acadêmico, quanto a procurar e identificar quais pesquisas 
eram relevantes, entender a estrutura de um artigo... O Pibid foi nossa primeira 
oportunidade de escrever um artigo, e até mesmo o primeiro passo para entender e querer 
ingressar no mestrado. (P15_B2, nov. 2020) 
 
Por outro lado, ao observar os argumentos colocados em evidência, destaca-se o 

fato de que o modo de elaborar tais planejamentos também contribuiu para a autonomia 

do acadêmico, permitindo compreender suas ações como professor. Consequentemente, 

foi possível propor, de modo consciente, mudanças tanto no que tange à escolha de 

processos de ensino e aprendizagem, quanto no que concerne à seleção de atividades: 
$�SULQFLSDO�FRQWULEXLomR�p�DSUHQGHU� µGH�RQGH�EHEHU¶��&RP�RV�HVWXGRV�TXH� IL]HPRV, tive a 
oportunidade de entender como eu poderia ter autonomia para pesquisar formas de 
orientar o processo de ensino e aprendizagem, com respaldo teórico científico. Isso não foi 
abordado em nenhum momento nas disciplinas que cursei na graduação, foram as 
atividades de pesquisa no PIBID que me propiciaram a aprender fazer minha própria 
bússola quando eu for planejar uma atividade. (P10_B2, nov. 2020) 
 
Sem sombra de dúvidas uma contribuição que o PIBID me proporcionou foi a autonomia 
na escolha de atividades matemáticas. Conforme exposto na pergunta tínhamos a 
liberdade de procurar material em outras fontes de informação e isso ocasionou, muitas 
vezes, em elaborarmos e/ou adaptarmos atividades que não encontraríamos em livros 
didáticos. E esse é um aspecto que trago na minha vida profissional hoje em dia, uma vez 
TXH�QmR�ILFR�³DSULVLRQDGR´�DR�TXH�RV�OLvros propõem, pois tenho o hábito de procurar em 
outras fontes de informações, hábito esse adquirido no período em que fui bolsista PIBID. 
Outro aspecto decorrente disso é a criticidade que tenho hoje em buscar atividades. Tento, 
na medida do possível, elaborar e/ou adaptar materiais que possibilitem ao aluno 
desvincular a Matemática do ensino mecânico, tendo que desenvolver sua lógica 
matemática. Fator esse que meus trabalhos desenvolvidos no PIBID também sempre 
buscaram atender. (P13_B2, nov. 2020) 
 
Conforme Ponte, Quaresma, Mata-Pereira e Batista (2015), quando o professor 

reflete sobre suas ações, ele traz para o presente os acontecimentos realizados no 

passado, de modo a analisar todos os processos que influenciaram na atuação 

https://doi.org/10.5007/1981-1322.2022.e82560


 

16 
  

Revista Eletrônica de Educação Matemática - REVEMAT, Florianópolis, Ed. Especial: Pesq. Form. Prof. Ens. Mat, p. 01-22, jan./dez., 2022.  
Universidade Federal de Santa Catarina. ISSN 1981-1322. DOI: https://doi.org/10.5007/1981-1322.2022.e82560 
 
 

profissional. Além disso, o ato de refletir possibilita o aperfeiçoamento da prática 

profissional futura. 

Menezes e Ponte (2006) destacam que a reflexão incide sobre nossos 

conhecimentos e atividades na forma de um exame e reexame da experiência pessoal, no 

qual o professor que analisa determinado problema também influencia nos procedimentos 

utilizados na sala de aula para resolvê-lo. Isso implica, diretamente, refletir sobre as 

contribuições e sobre a importância de um educador, no momento de pensar antes das 

suas aulas, com o objetivo de organizar um planejamento letivo de modo consciente, cujo 

intuito seja sempre proporcionar meios de melhorar a sua prática letiva (Souza, 2014). 

 

6 INVESTIGAÇÃO 
 

Investigar é um termo que pode ser entendido com base em diversos sentidos, 

entretanto, neste trabalho, consideramos a investigação uma atividade do dia a dia, cada 

vez mais necessária na esfera social, por estar contida nas escolas, na formação dos 

alunos e nas práticas profissionais dos professores. É a partir desse sentido que Ponte 

(2004) aborda a investigação, pois essa perspectiva parece ser mais interessante à 

temática analisada. 

A investigação sobre a prática consiste, primeiramente, na reflexão, elemento 

fundamental para a investigação. Questionar a própria prática é uma ideia forte, muitas 

vezes associada a pesquisar sua atividade. Isso porque o professor investigador 

questiona a si mesmo e a sua experiência letiva, deixando outros professores observarem 

e discutirem a respeito de seu trabalho. Assim, a reflexão passa a ser um elemento da 

investigação sobre a sua própria prática, desde que enquadrada em processos que lhe 

confiram uma natureza sistemática e profunda (Quaresma, 2018). 

Essa investigação pode iniciar com a identificação de um problema relevante, tanto 

teórico, quanto prático, em que se procura, de forma metódica, uma resposta convincente. 

Mas a investigação só termina quando a conclusão for informada/comunicada ao 

determinado grupo para o qual ela faz sentido, para ser discutida e validada. Logo: 
[...] (i) produz conhecimentos novos ou, pelo menos, novos para quem investiga; (ii) 
segue uma metodologia rigorosa; e (iii) é pública. Ou seja, a investigação envolve 
uma metodologia, mas envolve também uma pergunta directora e uma actividade 
de divulgação e partilha. Deste modo, a existência de uma metodologia é uma 
condição necessária, mas não suficiente para caracterizar uma actividade como 
sendo uma investigação e, em particular, uma investigação sobre a nossa prática. 
(Ponte, 2004, p. 4) 
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Essas três condições são aplicáveis à investigação que os profissionais realizam 

VREUH� D� SUySULD� SUiWLFD�� SRLV� D� ³>���@� FDUDFWHUtVWLFD� GHILQLGRUD� GHVWD� IRUPD� SDUWLFXODU� GH�

investigação refere-se apenas ao facto que o investigador tem uma relação muito 

particular com o objecto de estudo ± ele estuda não um objeto qualquer, mas um certo 

DVSHFWR�GD�VXD�SUiWLFD�SURILVVLRQDO´��3RQWH��������S����� 

Ao observar extratos dos questionários e as demais fontes os documentos, em 

relação à inserção no ambiente escolar por meio dos Projetos Didáticos, identificam-se 

ações que propiciavam a investigação na e sobre a iniciação à docência. No entanto, com 

o intuito de reconhecer se esse processo teve continuidade em outros momentos de suas 

experiências profissionais, indagou-se acerca das influências entre as produções 

acadêmicas realizadas no âmbito do Pibid e na constituição do TCC (Questão F8). 

Entre os resultados, observa-se que, dos 18 respondentes, 17 afirmaram 

positivamente. Entre os argumentos elencados, constata-se que algumas pesquisas 

realizadas no TCC apontam indícios de uma perspectiva de investigação sobre e na 

prática. Nesse sentido, vale ressaltar que a investigação é um processo de reflexão, que 

permite aos professores avaliarem, entenderem e aprenderem a partir da sua experiência, 

ou seja, é um movimento que começa com as próprias vivências (Chapman, 2013). 

Certamente. Porque o meu TCC abordou o tema sobre o ensino de números racionais em 
suas diferentes representações, utilizando o recurso didático Frac-Soma 235. O Pibid me 
possibilitou o contato com este recurso didático e com o conteúdo, o que me levou a 
continuar pesquisando sobre isso para além dos artigos científicos produzidos enquanto 
Bid. (P16_F8, nov. 2020) 
 
As reflexões e a produção acadêmica realizada no Pibid influenciaram muito na 
composição do meu TCC, principalmente, pois a pesquisa que realizei no meu TCC surgiu 
de intervenções realizadas com o Frac-Soma 235, recurso que conheci e tive contato 
participando como bolsista do Pibid. Além disso, a escrita de trabalhos realizados no Pibid, 
auxiliaram muito na escrita do meu TCC, bem como a escolha por embasamentos teóricos 
adequados. (P03_F8, nov. 2020) 
 
As reflexões científicas do PIBID estiveram presentes no meu TCC, principalmente a 
constituição de atividades investigativas e o uso de materiais didáticos manipuláveis, pois 
utilizei o tangram na minha pesquisa, um dos materiais também utilizados no grupo PIBID. 
Todo encadeamento das atividades em meu TCC se embasou nas minhas experiências 
enquanto BID e enquanto pesquisadora dentro do PIBID, pois também fazemos no 
programa. (P10_F8, nov. 2020) 
 
Além disso, problemas encontrados na prática são motivadores para o pensamento 

reflexivo, cuja principal característica é a investigação da prática: investigamos quando 

questionamos e perguntamos quando queremos responder à determinada pergunta. 
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Sim, pois os trabalhos lidos e discutidos e metodologia utilizada na elaboração e 
desenvolvimento das atividades acabou ampliando meus conhecimentos sobre o assunto, 
e o meu tema de TCC estava diretamente relacionado a isso, o que fez com que as minhas 
análises se tornassem mais críticas. (P11_F8, nov. 2020) 
 
Como as ³>���@�investigações sobre a prática podem ser sustentadas por atividades 

colaborativas envolvendo educadores e professores dentro de uma cultura de pesquisa 

>���@´� �3RQWH�� ������ S�� ��, tradução nossa), constata-se que a iniciação à docência 

dinamizada no âmbito do Pibid Matemática/UFSM também contribuiu para iniciação à 

pesquisa e à produção acadêmica. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao considerar que os Projetos Didáticos dinamizados no âmbito do Pibid 

Matemática/UFSM (2014-2018) são tomados como uma iniciação à prática letiva, a partir 

das ideias de Santos (2014), é possível subsidiar a ideia de iniciação à docência proposta 

pelo Programa. Diante dos três eixos de análise: trabalho colaborativo; planejamento; e 

investigação, este estudo identifica oito categorias que, em conformidade com os 

documentos analisados, permitem apontar indícios de contribuições dessa iniciação em 

relação a três campos. O primeiro deles é a Matemática, como disciplina tanto no âmbito 

escolar, quanto no âmbito acadêmico e aos conhecimentos matemáticos, incluindo o 

conhecimento do conteúdo, dos alunos e do ensino e o conhecimento da prática 

profissional, por meio da categoria que revela revisitar conceitos fundamentais da 

Matemática Escolar. 

O segundo eixo refere-se ao Ensino de Matemática, que se relaciona aos 

processos de ensinar e aprender, e todas as demandas emergentes nos 

encaminhamentos necessários para sua implementação, incluindo a didática da 

Matemática, por meio das categorias: processo de ensino em sala de aula, com ênfase na 

elaboração, valorização e readequação de planejamentos, contato permanente com 

produções acadêmicas, uso de recursos didáticos e reconhecimento de metodologias de 

ensino, em especial os princípios da investigação matemática; aprendizagem matemática 

dos alunos; e inserção no ambiente escolar. 

O terceiro e último, enfatiza Rupturas na Cultura Profissional, que são 

concernentes às novas ideias que valorizam as perspectivas curriculares e geram uma 

desacomodação dentro da cultura da profissão a partir de reflexões, mudanças e 
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transformações, tanto no âmbito da universidade, quanto no das escolas de Educação 

Básica, por meio das categorias: trabalho colaborativo a partir do apoio mútuo; reflexão 

sobre a iniciação à docência; autonomia profissional; e investigação sobre a iniciação à 

docência. 

Esses três campos evidenciam a relevância da iniciação à docência no âmbito do 

Pibid Matemática/UFSM (2014-2018), principalmente no que tange às rupturas na cultura 

profissional, uma vez que a iniciação à docência foi norteada especialmente pela 

perspectiva do trabalho colaborativo e da investigação sobre a prática. Outro fato 

relevante enfatiza que a inserção no ambiente escolar subsidiou e promoveu a iniciação à 

pesquisa e à produção acadêmica. Além disso, apontam a possibilidade de realização de 

outros estudos, considerando agora as três fases da prática letiva, ou seja, a pré-ativa, 

interativa e pós-ativa, a partir das atividades profissionais dinamizadas atualmente pelos 

Bid que atuam como docentes. 
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