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Resumo 
 
A experiência pessoal contribui para a construção do 
conhecimento. Neste sentido, o presente trabalho 
refere-se à ações realizadas por um grupo de 
professores extensionistas do curso de Matemática da 
Universidade de Passo Fundo, que atuam no projeto de 
extensão Integração da Universidade com a Educação 
Básica. Tais ações são realizadas em escolas públicas 
do município de Passo Fundo e de Carazinho, no 
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil e com alunos da 
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Associação de Pais e Amigos dos Surdos (APAS) de 
Passo Fundo. Acadêmicos bolsistas extensionistas, 
orientados pelos professores, tem a oportunidade de por 
meio de ações realizadas, no referido projeto, 
experienciar a prática pedagógica e construir os saberes 
necessários para docência. Considerações relativas aos 
trabalhos realizados indicam que o projeto aproxima o 
acadêmico do seu contexto profissional, permite maior 
relação entre a universidade e a educação básica, com 
vistas à formação profissional dos acadêmicos.  
 

Palavras chaves: Ensino e aprendizagem. Matemática. 
Experiência.  Saberes Docentes. 

 

1. Aspectos principiais 

 

 Professores extensionistas do curso de 

Matemática – Licenciatura, da Universidade de Passo 

Fundo (UPF), localizada em Passo Fundo, Rio Grande 

do Sul, Brasil, acreditam que a experiência pessoal 

contribui para a construção do conhecimento e primam 

pela qualificação da formação do futuro educador de 

Matemática. Reiterando a necessidade de envolvimento 

da Universidade com a comunidade ou sociedade onde 

está inserida, vêm buscando, por meio do projeto de 

extensão denominado Integração da Universidade com 

a Educação Básica, institucionalizado, na UPF, valorizar 



 

 

sempre mais a prática docente desenvolvida durante o 

processo de formação inicial do professor.  

 A proposta, do referido projeto em 2013, envolveu 

os cursos de Licenciaturas em Matemática, Química e 

Letras.  

 No que diz respeito à área de Matemática, uma 

das formas encontradas pelo grupo de professores, para 

buscar o aumento da qualificação da formação do 

educador matemático, por meio da prática, é oportunizar 

a ele, enquanto acadêmico, a possibilidade de participar 

da elaboração e desenvolvimento de oficinas 

pedagógicas, proporcionando assim, o aperfeiçoamento 

pela própria experiência. 

 Nesta edição do Projeto, as oficinas foram 

realizadas em espaços formais e espaços informais. 

 Quanto aos espaços formais, as oficinas foram 

desenvolvidas em cinco escolas públicas da região, 

sendo três em Passo Fundo e duas em Carazinho, 

municípios do Rio Grande do Sul/Brasil, com alunos da 

Educação Básica.  

 Nos espaços não formais, as oficinas foram 

desenvolvidas com alunos da Associação de Pais e 

Amigos de Surdos (APAS) de Passo Fundo. 



 As ações desenvolvidas pela equipe participante 

do referido projeto, na modalidade oficinas pedagógicas 

compreendidas também como ambiente de ensino, 

objetivam oferecer apoio pedagógico e metodológico a 

estudantes da Educação Básica, com baixo 

desempenho em Matemática, e oportunizar aos 

adolescentes e jovens surdos a participação em 

atividades socioeducativas que contribuam com o 

desenvolvimento de competências e habilidades, 

visando a sua socialização e a melhoria de sua 

autoestima. Ao mesmo tempo possibilita a inserção dos 

licenciandos em Matemática no contexto escolar, para 

aprimoramento de sua formação inicial, aproximando-os 

de diferentes contextos que poderá vivenciar em seu 

futuro profissional, o que permite confrontar 

conhecimentos adquiridos na graduação com a 

realidade nas quais as ações ocorrem.  

 

2. Ações em espaços formais 

 

Muitos estudos e reflexões, com respeito à 

formação inicial ou continuada de docentes, das mais 

diversas áreas do conhecimento, foram e ainda estão 

sendo realizados. Apesar deste interesse dos 



 

 

estudiosos e pensadores, e da importância do papel que 

o professor desempenha enquanto educador 

matemático, avaliações nacionais e internacionais, 

apontam a insistente existência de dificuldades por parte 

dos alunos, com relação à apropriação de conceitos 

matemáticos básicos.  

Outro aspecto a considerar, diz respeito à falta 

de motivação dos alunos da Educação Básica para a 

ação de estudar.  

Para Fiorentini (2006), os elementos acima 

citados, são alguns dos desafios da docência no 

contexto social atual.   

Além disso, o autor também afirma que a 

qualidade do ensino de matemática e a prática docente 

de cada professor dependem da forma como ele próprio 

a concebe. Diz que aqueles que a consideram como 

ciência exata, pronta e a-histórica, certamente possuem 

práticas pedagógicas diferentes daqueles que a 

consideram como uma ciência viva, dinâmica, que vem 

sendo construída historicamente, de forma a atender 

necessidades humanas, com diferentes realidades 

sociais (FIORENTINI, 2005).  

Tardif (2002), ao abordar a formação profissional 

e os saberes docentes, entende o saber docente como 



um “saber plural, formado de diversos saberes 

provenientes das instituições de formação, da formação 

profissional, dos currículos e da prática cotidiana” (p.54). 

Buscando esclarecer como se constitui este saber 

docente, propõe uma classificação dos saberes 

presentes na atividade docente, de acordo com a 

natureza de suas origens, como sendo: os saberes da 

formação profissional (comuns aos docentes, 

transmitidos nos processos de formação, inicial ou 

continuada); os saberes disciplinares (identificados 

pelos diferentes campos de conhecimento, tais como 

ciências exatas, ciências humanas, linguagem, etc); os 

saberes curriculares (relacionados aos conhecimentos a 

serem transmitidos aos estudantes, definidos pelas 

instituições educacionais) e os saberes experienciais 

(resultantes da própria vivência da docência ou de 

experiências vivenciadas no âmbito escolar). Pelo fato 

dos saberes experienciais exigirem, do docente, 

conhecimento teórico, habilidade, capacidade de 

interpretação e de improvisação, e também de 

segurança para escolher as melhores estratégias 

metodológicas, o autor os considera em posição de 

destaque na construção dos saberes docentes. 



 

 

Neste sentido, ao se analisar e refletir sobre os 

processos de ensinar e de aprender Matemática ratifica-

se a importância de formar professores cada vez mais 

capacitados, que possuam segurança conceitual e que 

saibam oportunizar, ao educando, espaços de 

aprendizagem adequados à construção ou 

ressignificação de conceitos matemáticos, e que 

também, se permitam buscar e utilizar diferentes 

recursos auxiliares nestes processos.  

Para que isto aconteça é necessário que o 

processo de formação possibilite ao acadêmico, além da 

construção do seu conhecimento teórico, com 

metodologias diferenciadas, vivenciar práticas de 

aprendizagem, por meio de ações de ensino e 

aprendizagem, que os ajudem no discernimento quanto 

à escolha futura de metodologias apropriadas, para as 

diferentes realidades, encontradas em ambientes de 

aprendizagem.   

Acredita-se também que o professor deve 

desenvolver determinadas competências, apoiadas no 

diálogo e na reflexão constante na e sobre a ação 

pedagógica. Para Machado (2002) não é suficiente o 

professor estar preparado para assumir apenas o ensino 

de definições ou cálculos matemáticos, mas é 



importante que ele forme propostas metodológicas que 

auxiliem no desenvolvimento de competências que 

contribuem para a formação total do educando, por meio 

da Matemática.  

Embasados nestes ideais, uma das ações do 

Projeto, institui-se em oportunizar espaços, semanais, 

para que o acadêmico realize estudos de 

fundamentação sobre conceitos matemáticos, sobre o 

processo de ensino e de aprendizagem dos alunos da 

Educação Básica, bem como, sobre os processos de 

formação do educador matemático. A partir da 

realização de estudos, são elaboradas sequências 

didáticas e construção de materiais pedagógicos, os 

quais são utilizados durante a realização dos ambientes 

de aprendizagem (oficinas pedagógicas).  

Apesar da modalidade utilizada no Projeto ser 

oficinas pedagógicas, todo sequenciamento atende as 

necessidades de cada escola e, no caso da APAS, 

quanto ao nível e série dos alunos, nível de 

conhecimentos prévios e tempo para o desenvolvimento 

das mesmas.  

Acredita-se que seja essa diversidade de 

variáveis interventoras no processo de elaboração e 

desenvolvimento das oficinas pedagógicas, que 



 

 

contribui para a formação inicial do acadêmico. Segundo 

Haydt (2006), é no “processo de construção do 

conhecimento, que o valor pedagógico da interação 

humana é ainda mais evidente, pois é por intermédio da 

relação professor-aluno e da relação aluno-aluno que o 

conhecimento vai sendo coletivamente construído.” ( p. 

57). 

 

3. Ações nos espaços informais 

 

Assim como os professores da educação básica, 

que em geral, declaram-se despreparados para o 

processo de ensino aprendizagem dos alunos com 

deficiências, neste caso específico, dos surdos, os 

acadêmicos também se sentem incapazes de fazê-lo.  

Acreditamos que a primeira barreira a ser vencida é 

modificar esta sensação de incapacidade e quebrar a 

resistência de aproximação com os alunos surdos, para 

poder conhecer sua cultura e interagir com eles.  

Segundo Garcia (1999), a visão que os ouvintes 

têm de surdos é que estes possuem uma necessidade 

especial por não poderem ouvir, não porque falam outra 

língua. Deve-se compreender que a comunidade dos 



surdos quer ser vista como uma comunidade linguística 

e cultural diferente, não como incapaz. 

Desta forma,  

 

 

Desfazer este núcleo das 
representações que estão no 
imaginário individual e coletivo é, a 
meu ver, uma das tarefas iniciais, 
levando os educadores em geral a 
entender que a proposta da educação 
inclusiva diz respeito a todos os que, 
por diversas razões, têm sido 
excluídos, abandonados 
precocemente da educação escolar. 
(CARVALHO, 2009, p.142) 

 

 

Vencida esta barreira inicial, dos preconceitos 

em relação ás pessoas com deficiência é preciso 

entender que este sujeito estrutura seu conhecimento no 

seu tempo e que a metodologia a ser proposta vai sendo 

modificada na medida em que houver necessidade para 

estes alunos. 

Nesse sentido, para que os conceitos 

trabalhados tenham significados são necessários 

momentos para trocas de saberes, sempre intermediada 

por uma interprete de libras, entre alunos surdos e 



 

 

participantes os ouvintes. Assim enquanto ouvintes 

ensinam matemática, os alunos surdos ensinam Libras e 

um pouco de sua cultura. 

Deste modo o grupo se fortalece e a partir desta 

confiança é possível o ensino e aprendizagem de 

matemática.  

Entendemos que participação dos acadêmicos 

do curso de Matemática nas oficinas de aprendizagem 

tem despertado para novas formas de interação e 

revelado a necessidade de estudos de métodos e 

técnicas adequadas para dar suporte a uma inclusão 

social de fato. Isso, sem dúvida, agrega valor à 

formação profissional do nosso acadêmico.  

 

4. Considerações sobre: oficinas pedagógicas X 

experiência pessoal na formação docente.  

 

Uma das contribuições da modalidade oficina 

pedagógica, está na possibilidade de se constituir 

profissionais mais qualificados para a docência, na 

medida em que essas ações abarcam quatro segmentos 

do sistema educacional, ou seja, os acadêmicos e 

professores da Universidade e alunos e professores de 

matemática da Escola da Educação Básica. Isso 



propicia ao acadêmico conhecer e refletir sobre o 

processo ensino aprendizagem da matemática em 

diferentes segmentos, baseado em sua prática e nas 

experiências vivenciadas, bem como nos estudos 

teóricos realizados.   

Essa produção de saberes auxilia a qualificação 

do curso de licenciatura em matemática da UPF, pela 

possibilidade do estímulo à formação continuada dos 

professores extensionistas, ao instigar a revisão de 

metodologias e estratégias de ensino já conhecidas, 

bem como a busca de novas práticas pedagógicas, que 

favoreçam o aprendizado ou a ressignificação de 

conceitos matemáticos.  

O complemento ao currículo, promovido por 

essas ações, qualifica a formação docente do 

acadêmico, envolvido no projeto de extensão, uma vez 

que as atividades por ele desenvolvidas proporcionam 

momentos de revisão e aprofundamento do 

conhecimento matemático, além de momentos de 

elaboração e de desenvolvimento de propostas 

pedagógicas, que permitam um novo olhar sobre o 

ensino da matemática. Além disso, outra contribuição 

está na melhora da autoestima do acadêmico 

extensionista, pois, segundo eles, sentem-se mais 



 

 

seguros e confiantes quanto à prática docente e 

gratificados por auxiliar os alunos da Escola por meio 

das oficinas pedagógicas.  

A prática vivenciada melhora a postura do futuro 

educador e colabora com a formação da identidade 

profissional, revelando o quanto é inspiradora essa 

profissão para quem a exerce com amor, dedicação e 

profissionalismo.   

Em relação ao aporte oferecido ao aluno da 

Escola da Educação Básica, vale destacar que as 

oficinas pedagógicas desenvolvidas constituem uma 

oportunidade para que o aluno do ensino básico possa 

conhecer e se relacionar com a matemática de outra 

forma, por meio da participação em ambientes de 

aprendizagem que lhes possibilite maior autonomia e 

segurança em relação aos saberes matemáticos.   

 

5. Considerações finais 

 

Avaliar as contribuições das oficinas 

pedagógicas elaboradas e desenvolvidas pelos 

acadêmicos e professores extensionistas do Curso de 

Licenciatura em Matemática, da Universidade de Passo 

Fundo, significa autenticar a necessidade de projetos de 



extensão como auxiliar no processo de formação 

docente. No caso reservado, do projeto de extensão 

Integração da Universidade com a Educação Básica, as 

avaliações oferecem indicativos que seu incremento 

oportuniza a aproximação do acadêmico de seu 

contexto profissional. Além disto, proporciona contato 

direto do futuro professor com a problemática do 

contexto escolar, a identificação das potencialidades e 

fragilidades dos recursos e métodos discutidos na 

academia, entre outros.  

É importante salientar que, além de todos esses 

benefícios, que o desenvolvimento desse projeto de 

extensão oferece para a formação dos acadêmicos, ele 

também cumpre sua função social, assumindo o 

compromisso de contribuir com a sociedade, sendo uma 

contrapartida que a instituição disponibiliza à sociedade, 

ao possibilitar espaços de aprendizagem  aos alunos do 

ensino básico, com propostas diferenciadas de ensino 

de matemática, proporcionando um aprendizado com 

significados, esclarecendo possíveis dificuldades 

encontradas, bem como estimulando o interesse no 

aprendizado desta ciência, tão útil em nosso cotidiano. 

O projeto tem proporcionado a inserção dos 

acadêmicos antecipadamente no contexto escolar, como 



 

 

ambiente formal trazendo diversas vantagens para os 

mesmos, tais como o contato direto com alunos, contato 

com uma realidade a qual podem vir a se deparar em 

seu futuro trabalho – a deficiência -, com a LIBRAS, 

podem acompanhar o desenvolvimento e evolução dos 

alunos trazendo uma grande gratificação aos mesmos. 

Uma das melhores experiências que esse projeto pode 

trazer aos alunos é confrontá-los com a realidade, o que 

sai um tanto do estudo e trabalho acadêmico e passa 

para a parte prática. 
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