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Resumo 

 

Atualmente existem demandas emergentes no campo da formação continuada de 

professores da Educação Básica, é fundamental que a Universidade seja uma 

referência na formação de professores e também na sua continuidade, contribuindo 

para a superação dos problemas educativos e promovendo a melhoria da qualidade 

do ensino. Neste sentido, o projeto de extensão Interação das Olimpíadas Brasileiras 

de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) com o ensino de matemática, 

desenvolvido por professores e acadêmicos do curso de Matemática da UPF, com os 

professores da rede municipal de ensino no qual a instituição está inserida tem caráter 

reflexivo e busca discutir e analisar estratégias e metodologias de ensino e 

aprendizagem, visando a resolução de problemas matemáticos, tendo como base o 

material disponibilizado pela OBMEP. A metodologia de trabalho envolve encontros 

semanais de estudo com os acadêmicos, encontros bimensais com os professores da 

rede municipal de ensino e confecção de materiais manipuláveis  que podem favorecer 

a compreensão dos problemas selecionados. As atividades do projeto têm promovido 

discussões e ampliações na forma de interpretar as questões. E isto é constatado pelo 

feedback dado pelos professores nos encontros e a interação com os acadêmicos tem 

possibilitado a troca de ideias e os diferentes modos de pensar sobre uma mesma 

questão.  
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1. Considerações Iniciais 

 

A Universidade de Passo Fundo (UPF), localizada na região norte do estado do 

Rio Grande do Sul, Brasil, é uma instituição comunitária5 e entende a extensão como 

parte inerente ao fazer acadêmico ao buscar aproximação com a realidade da 

sociedade em que está inserida, interagindo, colaborando e cooperando com os atores 

envolvidos em ações extensionistas. As ações propostas por acadêmicos e 

professores e desenvolvidas por eles diretamente na comunidade, por meio de 

projetos, de eventos entre outros, buscam cumprir com a missão da instituição, que é 

formar profissionais cidadãos, éticos e preparados para as transformações sociais.  

Com esta percepção e considerando que atualmente existem preocupações 

emergentes no campo da formação continuada de professores da Educação Básica, 

tanto a nível governamental, quanto institucional, uma vez que a UPF é formadora de 

professores, o projeto Interação das Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas com o Ensino da Matemática, em desenvolvimento, busca analisar e discutir 

estratégias e metodologias da prática pedagógica para a resolução de problemas da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). O projeto é 

executado por professores e acadêmicos do curso de Matemática desta universidade 

junto a professores de matemática da rede municipal de ensino do município de Passo 

Fundo. 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas teve sua primeira 

edição em 2005, é promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e 

Ministério da Educação (MEC), realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA) e apoiada pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). 

Segundo o site da OBMEP (http://www.obmep.org.br/), a olimpíada é 

direcionada aos alunos do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, e aos alunos do 

Ensino Médio das escolas públicas municipais, estaduais e federais, ocorrendo em 

duas fases. Visa estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das 

escolas públicas; contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica; 

identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e 

tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, 
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contribuindo para a sua valorização profissional; contribuir para a integração das 

escolas públicas com universidades, os institutos de pesquisa e sociedades científicas, 

bem como, promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento 

matemático. 

A OBMEP premia alunos, professores, escolas e secretarias municipais de 

educação. Essa premiação baseia-se exclusivamente no resultado das provas da 

Segunda Fase. A premiação aos alunos se dá através de medalhas (ouro, prata e 

bronze) e menções honrosas, conforme desempenho. 

São concedidos, atualmente, aos alunos: quinhentas medalhas de ouro, mil e 

quinhentas medalhas de prata,  4.500 (quatro mil e quinhentas) medalhas de bronze, 

totalizando 6.500 (seis mil e quinhentas) medalhas;  e até quarenta e seis mil e 

duzentos certificados de Menção Honrosa. 

Em 2013, cerca de 19 milhões de alunos espalhados por quase todos os 

municípios brasileiros (99,30%) participaram da competição. E, em 2014, realiza-se a 

décima edição da OBMEP. 

Desde o inicio, as escolas públicas de Passo Fundo, Rio Grande do Sul (RS), 

têm realizado as provas da OBMEP.  Considerando a participação de um número 

expressivo de alunos das escolas públicas de Passo Fundo, o projeto de extensão 

Interação das olimpíadas brasileiras de matemática das escolas públicas com o ensino 

de matemática, visa contribuir com os professores da rede pública nas suas práticas 

pedagógicas, oportunizando uma troca de saberes entre escola e Universidade na 

discussão da proposta metodológica na leitura, resolução e análise das questões da 

OBMEP. 

Com tais apontamentos, julga-se pertinente fazer algumas reflexões sobre 

leitura, escrita e intepretação em matemática, bem como isto se associa à formação 

inicial e continuada de professores que ensinam ou ensinarão matemática. 

             Em matemática a comunicação tem um papel fundamental para ajudar os 

alunos a construir um vínculo entre suas noções informais e intuitivas e a linguagem 

abstrata e simbólica da matemática, se os alunos forem encorajados a se comunicar 

matematicamente com seus colegas, com professor ou com os pais, eles terão 

oportunidade para explorar, organizar e conectar seus pensamentos, novos 

conhecimentos e diferentes pontos de vistas sobre um mesmo assunto (SMOLE e 

DINIZ, 2001, p.14).  

A habilidade de ler, escrever e resolver problemas não pode ser atribuída 

somente à língua portuguesa, mas, sim para qualquer área do conhecimento.  

              Nessa perspectiva, é importante a compreensão e a expressão do raciocínio 

matemático, no que se refere à resolução de problemas. Quando é assumido que a 



resolução de problemas está intimamente relacionada à aprendizagem  de conteúdo, o 

recurso à comunicação é essencial, pois o aluno lendo, falando, escrevendo  ou 

desenhando mostra ou fornece indícios de que habilidades ou atitudes  ele está 

desenvolvendo e que conceito  ou fatos  ele domina, apresenta dificuldades ou 

incompreensões (SMOLE e DINIZ 2001, p.95). 

             A escrita, a leitura e a resolução de problemas são habilidades interligadas, 

apesar de serem, muitas vezes, tratadas ou desenvolvidas separadamente. Essa falta 

de articulação entre as habilidades citadas dificultam, a nosso ver, a exploração da 

oralidade em matemática. Quando o aluno expressa suas estratégias ou formas de 

resolver uma situação, problema, exercício, etc., o mesmo demonstra a compressão 

da atividade proposta. Mesmo quando a resposta apresentada não esteja totalmente 

correta, observa-se que o aluno elaborou uma estratégia de resolução, elencou 

hipóteses, entre outros, passos esses importantes para o desenvolvimento de 

raciocínio lógico. 

Comunicar-se, utilizando as diversas formas de linguagem empregadas na 

Matemática, é uma competências explicitada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) de Matemática; tal competência exige do professor e da escola a visão da 

importância didático-metodológica das diferentes representações matemáticas. Dentre 

as representações semióticas da matemática cita-se a algébrica, a geométrica, a 

gráfica, entre outros. Nesta linha de pensamento, a linguagem no ensino de 

representação do espaço geométrico está relacionada “à língua materna, à linguagem 

simbólica, bem como fotos, anúncios e diagramas que garantem diversidade e 

articulação de representações” (BRASIL, 2007, p.193). 

Por outro lado, associando ao que já foi mencionado, como atividade 

extensionista, salientamos a importância da formação continuada no processo de 

profissionalização do professor de matemática como agente formador na escola em 

que atua. Nesse sentido, não podemos desconsiderar a vivência docente dos 

professores, pois, segundo Tardif, eles não são mais considerados alunos, mas 

parceiros de sua própria atuação (2000, p.14), visto que cada um participa do projeto 

desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo, trazendo suas contribuições e 

discutindo suas experiências pedagógicas com o grupo. O papel do professor 

universitário, por sua vez, está na mediação desse processo, como alguém que 

orienta, apoiando e ajudando os professores da educação básica na sua formação em 

exercício (ibd., 2000, p.14). 

Acreditamos que a formação continuada de professores de matemática é 

necessária, uma vez que contribui para atualização do professor que está atuando na 

educação básica, despertando o entendimento de que matemática é um modo de 



pensar, uma linguagem que atende a todos os outros conhecimentos, não apenas a 

números e fórmulas, bem como é através dela que se tem um espaço para discutir, 

trocar experiências e angústias, aprimorando e motivando esses profissionais. Dessa 

forma, estamos contribuindo com o papel social da Instituição. 

 Este artigo apresenta a metodologia do projeto, bem como resultados já 

obtidos durante os três anos de sua execução.  

 

 

2. Metodologia 

 

As ações do projeto de extensão Interação das Olimpíadas Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas com o Ensino da Matemática foram planejadas 

considerando-se os seguintes objetivos específicos:  

 oportunizar a atualização de conhecimentos matemáticos;  

 discutir questões disponíveis no banco de questões e provas da OBMEP, 

enfocando as estratégias de resolução e confecção de material manipulável;  

 proporcionar a interação entre professores do Curso de matemática da 

Universidade de Passo Fundo e professores da rede pública municipal de 

Passo Fundo;  

 fomentar novas propostas metodológicas para o ensino de matemática da 

educação básica;  

 oferecer um espaço de aprendizagem a acadêmicos do curso de Matemática, 

para o desenvolvimento da criatividade, oralidade, capacidade de 

argumentação, coleguismo e trabalho em equipe;  

 despertar e motivar o interesse dos alunos da educação básica para o gosto da 

resolução de problemas de matemática;  

 compartilhar os resultados do projeto com professores de matemática da 

educação básica através de oficinas, artigos e eventos. 

Dessa forma, a metodologia do projeto se divide em sessões de estudo, 

encontros com os professores e eventos. 

As sessões de estudo acontecem uma vez por semana, reunindo os 

professores executores do projeto e os acadêmicos. Em cada sessão de estudo, as 

questões escolhidas junto ao banco de questões e provas da OBMEP; estas são 

resolvidas, discutidas e analisadas no grupo, destacando as dificuldades de 

compreensão, de resolução e de conceitos matemáticos envolvidos nas mesmas. 

Neste momento, cada participante faz o relato de sua forma de resolver a questão, 



possibilitando a observação de diferentes formas de resolução da mesma. Quando for 

pertinente, é confeccionado material pedagógico para favorecer a compreensão das 

questões.  

Comumente a estas ações, são discutidas e elaboradas propostas para os 

encontros com professores de matemática da Educação Básica, organização de 

materiais e eventos. Posteriormente, tais ações são registradas e avaliadas, com a 

intenção de assessorar novas ações e planejamentos, bem como norteiam diretrizes 

para o referido projeto. 

Os encontros com os professores das escolas públicas acontecem 

bimestralmente. Em cada encontro são resolvidas questões das OBMEP, previamente 

selecionadas, onde se discutidas e analisadas no grupo, destacando as dificuldades 

de compreensão, de resolução e de conceitos matemáticos envolvidos nas mesmas. 

Cada participante faz o relato de sua forma de resolver a questão, possibilitando 

também nestes a percepção de diferentes formas de resolução da mesma questão.  

Nestes são abordadas estratégias para resolução dos problemas, os conteúdos 

matemáticos para tecer estas estratégias, a adequação destes problemas ao currículo 

vigente e a abordagem destes em consonância com outras estratégias de ensino.  

É importante considerar que essas questões servem de apoio para a discussão 

de estratégias ou metodologias que possam auxiliar na renovação das práticas 

docentes. Também, nos encontros com os professores, são discutidas e organizadas 

atividades que envolvam seus alunos, tais com: Maratona, Dia da Matemática ou outra 

escolhida pelo grupo.  

No projeto também está previsto a realização e colaboração em eventos tais 

como: III Maratona de Resolução das questões da OBMEP prevista para mês de 

agosto de 2014; II Olimpíada de Programação para estudantes do ensino fundamental 

organizada pelo Gepid e projeto Mutirão previsto para junho de 2014; I Maratona de 

Resolução de Questões da OBMEP para acadêmicos de cursos de licenciatura da 

UPF. 

A avaliação das ações do projeto é realizada em cada encontro, através da 

participação e do envolvimento nas atividades propostas dos participantes, bem como 

no preenchimento do questionário de avaliação do encontro. Ao final do semestre, é 

realizado um seminário de avaliação com os envolvidos no projeto.  

Para o monitoramento das atividades vinculadas ao projeto considera-se o 

envolvimento dos bolsistas e acadêmicos voluntários nas atividades do projeto;  a 

frequência e a participação dos professores da educação básica durante os encontros;  

o número de alunos e de escolas da educação básica e acadêmicos participantes dos 

eventos propostos; a análise das avaliações preenchidas pelos professores, nos 



encontros de formação; o relato dos acadêmicos sobre as contribuições do projeto em 

sua formação. 

 Periodicamente são feitas reuniões para monitoramento e avaliação das 

atividades do projeto e possíveis ajustes. 

 

 

3. Resultados Alcançados e Considerações Finais 

 

A extensão se efetiva através de ações educativas, sociais e culturais, 

desenvolvidas por professores e alunos, interagindo diretamente com as 

comunidades. Esta interação direta constitui uma via de mão dupla para a difusão do 

conhecimento e para a interação com as realidades e experiências da comunidade, 

resultando em alternativas que contribuem com a melhoria da qualidade de vida da 

população e também subsidiando o fazer acadêmico na sua dinâmica de responder às 

demandas da sociedade, consolidando, assim, o comprometimento da UPF com o 

desenvolvimento sustentável. 

Em sintonia com essa concepção de extensão da UPF, o projeto Interação das 

Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas com o Ensino da 

Matemática que vem sendo desenvolvido desde 2010, evidencia que o grupo de 

professores participantes se engajou na proposta inicial, contribuindo e reelaborando 

através de novos elementos a continuidade do projeto, através de troca de 

experiências de sala de aula, situações do cotidiano escolar, envolvimento de seus 

alunos em atividades lúdicas que desenvolvem o raciocínio lógico-matemático, 

trabalho em equipe, leitura e escrita, entre outros.  

Tal ideia é percebida quando o referido grupo conquista de forma autônoma um 

espaço onde propõe ações conjuntas que até o momento não haviam sido previstas 

na proposta do projeto. Entendemos que essa participação ativa e emancipatória dos 

integrantes do projeto têm servido de estímulo para novas práticas docentes, 

alavancando novas perspectivas para o ensino da matemática. Isto é percebido 

mediante escrita de professores nas avaliações realizadas nos encontros. Um dos 

professores afirma que o projeto “ajuda, pois nos dá mais ideias para trabalhar com os 

alunos, ou seja, nos dá uma forma diferente de abordar uma mesma questão ou 

conteúdo”. Outro professor em sua escrita menciona que “todas as sugestões e 

questões trabalhadas nos encontros eu já utilizei nas minhas aulas. Ou seja, o projeto 

contribui constantemente para minha prática docente”. 

As figuras 1 e 2 mostram momentos de encontros realizados em 2013, no qual 

professores e acadêmicos estão participando de ações vinculadas ao projeto. Na 



primeira figura é mostrado um grupo de professores analisando e discutindo 

estratégias de resolução de uma questão e na segunda, alguns professores e 

acadêmicos estão confeccionando material didático a ser utilizado em resolução de 

questões da OBMEP. 

 

 
Figura 1: Grupo de professores analisando e discutindo uma questão da OBMEP. 

  

 
Figura 2: Professores e acadêmicos estão confeccionando material didático. 

 

 

O projeto está vinculado ao curso de licenciatura em matemática e essa 

aproximação com a escola pública permite um elo entre a realidade escolar e a 

formação acadêmica. E isto é percebido quando os professores de matemática 

relatam situações cotidianas, angústias, práticas vivenciadas em sala de aula e os 

acadêmicos envolvidos ouvem e, quando possível, contribuem propondo alternativas 



que podem ser metodológicas ou relacionadas a situações do contexto escolar. Essas 

percepções são constatadas através de relatos dos acadêmicos participantes do 

projeto. Para eles o “projeto possibilita uma formação acadêmica diferenciada, uma 

vez que participam da elaboração de estratégias para a intervenção pedagógica e, 

além disso, é proporcionada uma interação com professores da rede de Educação 

Básica, oportunizando conhecer a realidade escolar através de conversas e 

comentários”. 

Os acadêmicos também salientam que estudos complementares, maneiras 

diferentes de resolução de uma mesma questão e produção de material manipulável 

são importantes contribuições para a formação docente. A análise crítica de formas de 

apresentar conteúdos, conjuntamente com estudos da graduação, é, também, 

desenvolvida no projeto e contribui para a sua formação contínua.  

A figura 3 mostra o grupo de acadêmico, numa sessão de estudo, analisando e 

discutindo diferentes formas de resolução de questões da OBMEP. E, na figura 4 

aparecem acadêmicos confeccionando material manipulável que são explorados nos 

encontros com os professores. 

 

 

Figura 3: Acadêmicos discutindo as diferentes formas de resolução das questões. 



 

Figura 4: Confecção de material manipulável por acadêmicos 

 

 

Quanto aos professores executores do projeto, os resultados são percebidos, 

uma vez que, promoveu-se uma discussão e ampliação na forma de interpretar as 

questões e percebeu-se a diversidade nos modos de resolução. E isto é constatado 

pelos relatos dado pelos professores nos encontros. Além disso, a interação com os 

acadêmicos possibilita a troca de ideias e os diferentes modos de pensar sobre uma 

mesma questão.  

É importante salientar que o grupo de professores de matemática de escolas 

municipais, em sua maioria, tem se mantido o mesmo. Essa assiduidade reforça o 

desejo de melhorar sua prática docente e muitas das atividades executadas no projeto 

já estão sendo levadas para sala de aula. Dessa forma, os professores foram 

coautores dessas discussões e atividades executadas, fortalecendo a parceria 

universidade-escola. 

Finalmente, acreditamos que o projeto tem contribuído de forma significativa na 

formação de todos os participantes e possibilitado um novo olhar às questões 

metodológicas do ensino e aprendizagem de Matemática. 
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