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Resumo: 

A Unidade Temática Estudo e Desenvolvimento de Projetos – EDP está presente nos seis 

semestres iniciais do curso de Licenciatura em Matemática da UFTM e é organizada a partir de 

problemas/temáticas que sejam do interesse do aluno. As turmas são organizadas em grupos e 

todos os estudos desenvolvidos são orientados pelos princípios da metodologia do trabalho 

científico. Quando definido o problema/tema investigado, os grupos são convidados a 

assumirem uma postura de busca coletiva para as possíveis soluções, assumindo um papel ativo 

na construção de conhecimento. Fundamentados na concepção educativa, o sócio-

interacionismo, é proposta a organização do EDP, para que a aprendizagem tenha relevância e 

significado para a construção de novos conhecimentos a partir de uma ação ativa do sujeito. 

Com isso, acreditamos que este poderá ser protagonista na construção, produção e 

transformação da realidade, além de desenvolver uma postura científica desde o início da sua 

formação. Marques (2008) a partir do pensamento de Jean Piaget e Vygotsky, diz que o ser 

humano nasce com potencial para aprender, mas este só se desenvolverá na interação com o 

mundo, na experimentação com o objeto de conhecimento e na reflexão sobre a ação. Assim, a 
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metodologia a ser utilizada em EDP leva em conta a construção e desenvolvimento de projetos, 

concebidos como estratégia-base para que o aluno, desde o primeiro semestre do curso de 

Matemática, e que desenvolva a pesquisa como princípio fundamental em sua formação 

acadêmica. Portanto, são desenvolvidos estudos e a execução de projetos interdisciplinares 

focados nas práticas das séries finais do Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio tendo como 

resultado a elaboração de um relatório de pesquisa a partir da busca de informações em 

contextos gerais da educação e/ou do ensino da matemática e a aquisição de conhecimentos 

estruturados ao redor de problemas reais. Os trabalhos desenvolvidos têm proporcionado aos 

alunos a partir do relatório gerado a confecção de artigos científicos para a participação em 

eventos científicos e também o envio para periódicos científicos. Este procedimento 

proporciona a sua inserção no mundo científico da Educação e da Matemática. Acreditamos que 

a escolha da metodologia de projetos leva em conta o que nos afirma Krasilchik (2007) que 

expõe que o trabalho com projetos, além de ser a forma com que a maioria das empresas, 

públicas e privadas, vem organizando sua estrutura operacional, ao ser introduzido como 

estratégia de aprendizagem, motiva os estudantes e aumenta sua atividade. Além disso, assegura 

um aprendizado mais profundo sobre os temas investigados e, devido ao relatório que deve ser 

produzido ao final do projeto, melhora as habilidades dos estudantes no registro documental e 

análise das informações. 

KRASILCHIK, Myrian; ARANTES, Valéria A.; Araújo, Ulisses F. (2007). Princípios gerais e 

o ciclo básico. São Paulo: Universidade de São Paulo – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades. 

MARQUES, André Luís et al. (2008). Projetos interdisciplinares como ferramenta de ensino. 

[S.l.: s.n.]. 

Palavras-chave: 
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Introdução 

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM está sediada na cidade de Uberaba, região do 

Triângulo Mineiro, no Estado de Minas Gerais, com população estimada em 296.261 mil habitantes, 

de acordo com dados do IBGE. Considerada polo de desenvolvimento agropecuário e industrial, é uma 

das regiões mais ricas e promissoras do Estado de Minas Gerais, exercendo liderança efetiva em mais 

de 30 municípios. 

Até 2005 a UFTM funcionava como uma Faculdade isolada especializada na área de Saúde, que 

oferecia os cursos de graduação em Medicina, Enfermagem e Biomedicina. Com a transformação em 
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Universidade, foram criados três cursos na área de Saúde, ainda em fase de consolidação, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, Nutrição e um na área de Ciências Humanas, de Licenciatura em Letras (com 

duas habilitações, Português-Inglês e Português-Espanhol). Em 2008 foi criado o curso de Psicologia, 

em 2009, Educação Física, Licenciaturas (Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, 

Matemática, Química) e Bacharelado em Serviço Social e, em 2010, os cursos de Engenharia: 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. 

O desenho curricular do curso de Licenciatura em Matemática, curso que estudaremos um de sues 

aspectos, desenvolve-se através de três eixos básicos de sustentação ou eixos temáticos: Vida em 

Sociedade e Formação Pedagógica Comum, Múltiplas Linguagens e Especificidades da Formação na 

área de Licenciatura em Matemática.  Desses eixos originam- se unidades temáticas específicas.  

A Unidade Temática Estudos e Desenvolvimento de Projetos (EDP), que faz parte do eixo Múltiplas 

Linguagens têm características bastante distintas em seu desenvolvimento e, portanto, a necessidade 

de detalhamento, tanto no que diz respeito à concepção, quanto na operacionalização presentes no 

projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática da UFTM.  

Esta unidade temática está presente nos seis semestres iniciais do curso e é organizada a partir de 

problemas/temáticas que sejam do interesse do aluno. Os problemas/temáticas escolhidos 

desencadearão o estudo de conteúdos integradores. Para isso as turmas, nessa unidade temática, são 

organizadas em grupos, com a carga horária semestral distribuída em 30h/a presenciais e 30h/a à 

distância, totalizando 60h/a semestrais e 04 créditos. Todos os estudos desenvolvidos aí serão 

orientados pelos princípios da metodologia do trabalho científico, que também comporá os estudos a 

serem desenvolvidos. 

Para fundamentar a proposta dos EDP, utilizou-se como referência o material produzido pela USP – 

Leste (2007), que também está fundamentado na experiência desenvolvida pela Mc Master University 

Medical School (PBL: Problem Based Learning). De acordo com esse material, os estudos envolvem 

grupos de alunos que atuam da seguinte maneira:  

 

x Identificando problemas na realidade científica e cotidiana; 

x Discutindo um problema particular; 

x Utilizando seus próprios conhecimentos e experiências, com o auxílio de professores e 

outros meios, na busca de respostas para o problema abordado; 

x Levantando uma série de hipóteses que podem explicar e resolver o problema; 

x Procurando investigar as hipóteses apontadas; 
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x Apontando as possíveis respostas e/ou soluções e, no final do processo, preparando um 

relatório acadêmico contendo reflexões teóricas e análises sobre o problema estudado, e 

socializando os resultados do projeto desenvolvido com o coletivo da classe. 

 

A metodologia a ser utilizada em EDP leva em conta a construção e desenvolvimento de projetos, 

concebidos como estratégia-base para que o aluno, desde o primeiro semestre, desenvolva a pesquisa 

como princípio fundamental em sua formação acadêmica. De acordo com Marques (2008) elaborar 

projetos situa os alunos na condição de agentes na construção do conhecimento, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades de análise, síntese e argumentação que são fundamentais na formação 

de profissionais melhor qualificados.  

A escolha da metodologia de projetos também leva em conta o que nos afirma Krasilchik (2004): 

 
(...) o trabalho com projetos, além de ser a forma com que a maioria das empresas, públicas e 

privadas, vem organizando sua estrutura operacional, ao ser introduzido como estratégia de 

aprendizagem, motiva os estudantes e aumenta sua atividade. Além disso, assegura um 

aprendizado mais profundo sobre os temas investigados e, devido ao relatório que deve ser 

produzido ao final do projeto, melhora as habilidades dos estudantes no registro documental e 

análise das informações. 

 

Segundo Marques (2008) o pensamento dos psicólogos Jean Piaget e Vygotsky indica que o ser 

humano nasce com potencial para aprender, mas este só se desenvolverá na interação com o mundo, 

na experimentação com o objeto de conhecimento e na reflexão sobre a ação. 

Fundamentados na concepção educativa, o sócio-interacionismo, foi proposta a organização da 

unidade temática em questão, buscando assim uma aprendizagem que tenha relevância e significado 

para a construção de novos conhecimentos a partir de uma ação ativa do sujeito. Com isso, 

acreditamos que o aluno, futuro professor, poderá ser protagonista na construção, produção e 

transformação da realidade, além de desenvolver uma postura científica desde o início da sua 

formação.  

 Assim, para que a aprendizagem tenha relevância e significado para a construção de novos 

conhecimentos a partir de uma ação ativa do sujeito, acreditamos que o aluno da Licenciatura em 

Matemática deverá ser protagonista na construção, produção e transformação da realidade, além de 

desenvolver uma postura científica desde o início da sua formação. 

Também devemos considerar que com esta perspectiva de trabalho acadêmico, o professor passa a ter 

o papel de mediador das aprendizagens que serão construídas pelo aluno a partir de suas orientações.  
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O papel docente em EDP passa a ser configurado numa relação mediadora, facilitadora da 

aprendizagem. A responsabilidade dos novos saberes passa a ser do aluno, tendo o professor o papel 

de orientador dos estudos.  

Segundo Marques (2008) o papel do professor é de um apoiante e facilitador, um mediador 

fundamental, que procura que sejam tidas em conta as diferenças cognitivas, sociais e afetivas dos 

alunos e que as interações se caracterizem pelo respeito mútuo, em que o erro seja tido como motor de 

desenvolvimento e em que haja lugar para a exigência, para a responsabilidade e solidariedade.  

Portanto, a avaliação da aprendizagem, coerente com os princípios desta proposta pedagógica, deve 

ser processual, mediadora, formativa, contínua, de modo que permita verificar se a aprendizagem está 

sendo significativa. 

Uma das habilidades que se pretende desenvolver ao longo do curso de Licenciatura em Matemática é 

a possibilidade de trabalhar em equipe. Em EDP esse princípio será fundamental. Quando definido o 

problema/tema a ser investigado, os grupos são convidados a assumir uma postura de busca coletiva 

para as possíveis soluções, articulando conteúdos de várias áreas do conhecimento. Terão, por isso, um 

papel ativo na construção de conhecimento. 

Para a organização das aulas de EDP, tanto presenciais como à distância, a flexibilidade será uma 

constante, não havendo uma única forma de funcionamento. Cada docente orientador deverá elaborar 

sua própria estratégia. Apesar disso, quatro momentos podem ser considerados comuns nessa 

organização: 

 

1. Aproximação ao tema e análise do problema; 

2. Desenvolvimento de ações que levem à resolução do problema; 

3. Formas de registro das ações e reflexões desencadeadas pelo problema, inclusive na 

carga horária referente às práticas de ensino, que deverão também constar no portfólio do 

projeto; 

4. Socialização dos conhecimentos produzidos. 

 

Desta forma tem-se como objetivo discutir a importância do trabalho desenvolvido na unidade 

temática Estudo e Desenvolvimento de Projetos na matriz curricular da Licenciatura em Matemática 

da UFTM que leva em conta a construção e o desenvolvimento de projetos, concebidos como 

estratégia-base para que o aluno desenvolva a pesquisa como princípio fundamental em sua formação 

acadêmica. 
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Estudo e Desenvolvimento de Projetos I e II 

No primeiro e segundo períodos do curso de Licenciatura em Matemática da UFTM foram oferecidos 

EDP I e II sendo as turmas formadas agrupando alunos das seguintes Licenciaturas: Ciências 

Biológicas, Física, Geografia, História, Matemática e Química e Bacharelado em Serviço Social. Em 

EDP I os alunos, em grupos mistos, desenvolveram o projeto de pesquisa, enquanto que em EDP II os 

mesmos grupos foram a campo e após a aplicação dos instrumentos de pesquisa elaborados fizeram a 

apresentação dos dados e análise dos mesmos, resultando num relatório de pesquisa. Cabe ressaltar 

que os temas desenvolvidos foram de aspectos gerais da Educação. 

As unidades temáticas EDP I e II visam desenvolver estudos e desenvolvimento de projetos 

articulados às unidades temáticas do primeiro e segundo períodos, respectivamente. Desta forma o 

aluno deverá buscar informações em diferentes contextos educacionais e assim pretende-se que este 

irá adquirir conhecimentos estruturados em problemas reais.  

Nestes períodos o autor deste texto foi responsável por uma das turmas oferecidas, na qual foram 

desenvolvidos 3 (três) trabalhos de pesquisa.  

O primeiro trabalho fez a comparação da violência escolar interferindo no processo ensino-

aprendizagem na visão do professor de ensino médio entre uma escola pública e uma escola privada. 

Este foi desenvolvido por um grupo composto por um aluno da Licenciatura em Matemática e um 

aluno da Licenciatura em História identificou os tipos de violência sofridos pelos professores do 

Ensino Médio de escola pública e privada, a posição destes quando à violência e os motivos pelos 

quais esta violência ocorre e, além disso, estabeleceu perfil deste grupo. Para solucionar o problema os 

docentes acreditam que existe a necessidade de mais projetos na área pedagógica para o resgate dos 

alunos violentos, bem como instrumentos disciplinares mais eficientes para o auxílio dos professores. 

 

Apresentamos a seguir os depoimentos dos dois alunos do grupo, referente ao trabalho de campo: 

 

Aluno 1 (História): [...] De maneira geral foi muito proveitosa as visitas na escola, pois, pude 

perceber como funciona o ambiente escolar e como que a direção e professores lidam na 

prática com o problema da violência. 

 

Aluno 2 (Matemática): [...] encontramos coordenadores que se preocupam com o futuro de 

seus alunos e não somente com seus empregos estáveis e mal remunerados. Esses conseguiram 

nos passar com grande eficácia o que de fato acontece nos bastidores dos colégios. 
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Um segundo trabalho, também focando a violência na escola, abordou a violência na visão de 

professores do Ensino Médio da Escola Estadual Minas Gerais em Uberaba, sendo o grupo composto 

por um aluno da Licenciatura em Geografia, um aluno da Licenciatura em História e dois alunos da 

Licenciatura em Química. O estudo realizado visou compreender as causas para o problema crescente 

da violência nas salas de aula da sociedade atual, na visão de alguns professores da referida escola, 

bem como levantou possíveis soluções para amenizar os problemas identificados. Percebeu-se no 

estudo que o professor não se interessa em saber quais são as frustrações de seus alunos, os seus 

anseios e história de vida e esta situação pouco afetiva leva esses alunos a procurarem as mais diversas 

formas de chamar atenção, formas estas na maioria das vezes negativas. 

Segundo os alunos participantes do projeto quanto à pesquisa de campo: 

 
Aluno 3 (Química): [...] a pesquisa em campo foi uma valiosa experiência para mim. Pude ver 

de perto o funcionamento do colégio, bem como sua rotina. Certamente esta experiência vai 

acrescentar muito em minha bagagem acadêmica, embora muitas outras pesquisas de campo 

ainda estejam por vir. 

 

Aluno 4 (Química): [...] Com a realização do projeto de EDP e com a pesquisa de campo foi 

possível conhecer o cotidiano de uma escola, acompanhando o comportamento dos alunos e o 

método de trabalho de alguns professores. 

 

Aluno 5 (História): [...] Apesar dos problemas encontrados, esse projeto servirá como base 

para outros projetos que ainda estão por vir, e também para percebermos que ao colocarmos 

em prática é que as dificuldades são ainda maiores. 

 

Aluno 6 (Geografia): [...] foi uma experiência muito boa. Tivemos contato com os professores 

apesar de alguns impasses. Em nosso primeiro encontro assistimos aulas, ficamos em sala de 

aula e tivemos um contato maior com os alunos e professores. Aproveitamos para conversar 

sobre o assunto com os alunos e sobre a escola.  

 

No terceiro e último trabalho, o objetivo foi verificar se as práticas pedagógicas utilizadas pelos 

professores em sala de aula da uma escola de Ensino Médio de Uberaba estão de acordo com as 

práticas propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Foram sujeitos da pesquisa, 

professores de Ensino Médio de História, Matemática, Química, Física e Biologia de uma escola 

estadual de Uberaba. O grupo foi composto por um aluno da Física, um aluno da História, um aluno da 

Matemática, um aluno da Química e dois alunos de Ciências Biológicas, todos licenciandos. Apesar 
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dos professores não estarem inteirados de todas as normas estabelecidas, eles apoiam os 

PCNs, acreditando na influência positiva das leis, diante das práticas pedagógicas e na 

contribuição desses, para o avanço do ensino e aprendizagem nas escolas.   

Apresentamos a seguir o depoimento dado por três alunos do grupo, referentes ao trabalho de campo: 

Aluno 7 (Ciências Biológicas): É interessante destacar a forma que fomos recebidos pela 

maior parte dos docentes. Estes pareciam não gostar da nossa presença, alguns mal chegavam 

a olhar em nossos olhos, e quando alguns mostravam algum sinal de que se importava com a 

nossa presença, se limitava a dar de ombros. 

 

Aluno 8 (Química): Com o instrumento em mãos, os docentes, de uma maneira investigativa, 

olharam as questões e a reação por parte dos professores ao grupo de pesquisa foi 

heterogênea. Alguns demonstraram falta de interesse em responder o instrumento, outros 

foram incentivados a participar por fala da diretora e coordenadora.  

 

Aluno 9 (Física): [...] foi agendada uma visita à escola no dia em que haveria uma reunião 

com os professores. Nesta visita foram entregues os questionários com o objetivo de conhecer 

um pouco mais sobre as práticas pedagógicas sugeridas pelos PCN´s e utilizadas pelos 

professores do ensino médio em sala de aula. 

 

Os trabalhos resultantes foram apresentados em formato de Pôster no I Seminário de Formação de 

Professores – Qualidade de Ensino e Inclusão, UFTM, Uberaba, realizado de 6 a 8 de dezembro de 

2009. 

Analisando o momento inicial da construção do conhecimento de desenvolvimento de trabalhos de 

pesquisa e vê-se que a inovação escolar busca, em essência, aportar algo novo, que objetiva melhorar a 

prática educativa. Inovar é reelaborar, reconstituir, reescrever. É deixar de lado o modismo, a 

acomodação, para construir e gerar mudanças significativas no ensino, para que a aprendizagem se 

torne mais significativa, dinâmica, prazerosa e menos cansativa, estafante e obrigatória. Segundo 

Lampert (2000) a inovação, antes de manter o sistema, deve ir ao encontro das necessidades, desejos e 

expectativas dos educandos, pois são estes os sujeitos que constroem e reconstroem a história. 

Assim, a pesquisa se configura na instrumentalização, na concretização da teoria, ou seja, no ensino. 

Desta forma, os pilares da pesquisa e da educação apresentam muitas convergências, pois ambos são 

contra a ignorância e a cópia, além de pautarem-se na teoria e na prática, no processo reconstrutivo e 

no questionamento. 
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Estudo e Desenvolvimento de Projetos III e IV 

No terceiro e quarto períodos do curso de Licenciatura em Matemática são oferecidos EDP III e IV 

sendo as turmas formadas somente pelos alunos de Matemática, diferentemente de EDP I e II. Da 

mesma forma que nos primeiros EDPs, os alunos, em grupos, desenvolvem o Projeto de Pesquisa em 

EDP III, enquanto que em EDP IV vão a campo. Após aplicação dos instrumentos de pesquisa 

elaborados fazem a apresentação dos dados e análise dos mesmos, resultando num relatório de 

pesquisa.  

Cabe ressaltar que os temas desenvolvidos neste momento são de aspectos específicos da área do 

ensino de Matemática, ou seja, a busca de informações em diferentes contextos da matemática e do 

ensino da matemática e a aquisição de conhecimentos estruturados ao redor de problemas reais, por 

meio do desenvolvimento do trabalho em grupo, da pesquisa individual e coletiva. Uma vez mais, fui 

o professor responsável por estas Unidades Temáticas. 

O primeiro trabalho utilizou jogos no ensino de números naturais no sexto ano do Ensino Fundamental 

para 131 (cento e trinta e um) alunos de duas escolas estaduais de Uberaba e também a opinião dos 

professores de matemática destas duas escolas em relação ao ensino de número naturais através de 

jogos. O trabalho desenvolveu-se com a aplicação do jogo Sudoku e de questionários específicos para 

alunos e professores, buscando identificar como a utilização dos jogos pode auxiliar na construção do 

conhecimento e se esse recurso é utilizado pelos professores. Segundo os alunos participantes deste 

projeto,  

 
Aluno 1: No decorrer do período pretendemos apresentar algumas atividades lúdicas nas 

escolas com intuito de facilitar no processo de ensino aprendizagem da criança. Por fim a 

avaliação do projeto. 

 

Aluno 2: Minha maior ansiedade é relacionada a visita à escola. Acredito que iremos 

aprender muito ao checarmos as informações obtidas com as leituras dos textos e a realidade 

escolar. Espero conseguir não apenas relacionar dados e teoria, mas também realizar 

conclusões, obter novas ideias que tragam mudanças nos conceitos relacionados aos jogos no 

ensino da matemática. 

 

O segundo trabalho teve como objetivo estudar como se dá a aprendizagem de gráficos e tabelas para 

200 (duzentos) alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de duas escolas estaduais da cidade de 

Uberaba. Considera-se importante a aprendizagem destes conteúdos, pois estes contribuem para a 

formação do cidadão, uma vez que, no Ensino Médio e Superior, tais conteúdos são essenciais para o 

entendimento dos diversos textos apresentados no campo acadêmico, no pessoal, no profissional, no 
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social e no informacional. Este trabalho fornece indícios de que os estudantes conseguem responder 

questões que exigem leituras superficiais de tabelas e gráficos, contudo, leituras mais sofisticadas que 

exigem a comparação de dados, tendências ou cálculo simples a partir dos dados explícitos nos 

gráficos ou tabelas são praticamente inexistentes. 

A seguir apresentamos depoimento dos alunos que participaram deste projeto, considerando o que 

entendem pelo desenvolvimento da unidade temática: 

 
Aluno 3: [...] Considero que essa disciplina é fundamental para nós estudantes e espero ao 

final desse processo obter resultados consistentes que permitirá ao meu grupo a construção de 

artigos, participação em eventos científicos e o aprendizado desenvolvido ao longo do ano. 

 

Aluno 4: Espero que este semestre seja mais comprometido com essa unidade temática pois 

não quero que ocorra o mesmo que no semestre passado em que começamos o projeto bem e 

despreocupamos no final, para que assim façamos um projeto de qualidade que venha a ser no 

futuro uma referência no campo de tabelas e gráficos no ensino fundamental. 

 

Aluno 5: [...] Para o segundo semestre de 2010, espero montar um bom questionário, o qual 

poderá enriquecer meu trabalho e assim dar frutos positivos para minha graduação e para a 

educação brasileira. Quando analisarmos os resultados dos questionários é que vemos se o 

trabalho valeu mesmo a pena, isto é, se irá trazer alguma mudança ou foi apenas algo feito 

para se ganhar nota, coisa que não é o ideal. 

 

O terceiro trabalho teve como objetivo identificar as dificuldades na aprendizagem de matemática nas 

séries finais do Ensino Fundamental em duas escolas estaduais da cidade de Uberaba e possíveis 

contribuições para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Para este propósito, foram 

aplicados questionários aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em duas escolas estaduais 

da cidade de Uberaba-MG sendo, 209 alunos da Escola I e 131 alunos da Escola II. Ao observarmos 

os depoimentos dos alunos e dos professores percebemos que em alguns aspectos estes vão numa 

mesma direção, ou seja, que as aulas sejam mais atraentes, utilizando atividades que estejam mais 

próximas do dia-a-dia do aluno e com espaços específicos para trabalhar a matemática com materiais 

concretos. 

Sobre sua experiência a partir do desenvolvimento das atividades na unidade temática, os alunos 

participantes do projeto afirmaram: 
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Aluno 6: Tenho como perspectivas para esta matéria, corrigir os respectivos erros do portfólio 

de EDP III e com eles aprender mais alguns passos para poder levar com responsabilidade 

para meu currículo. 

 

Aluno 7: Identificar e corrigir problemas ainda existentes no projeto de pesquisa. Em seguida, 

enriquecer o questionário com perguntas que venham a nos ajudar a entender quais são as 

dificuldades dos alunos em matemática e o porquê de algumas dificuldades ainda não terem 

sido sanadas ao longo dos anos.  

 

Aluno 8: Poderemos aplicar tudo aquilo que foi utilizado de teoria nas aulas de EDP III, 

visualizando assim o cotidiano da escola (alunos e professores). Sendo importantes para nós, 

alunos da matemática, o contato com alunos e professores, verificando quais as dificuldades 

enfrentadas por ambos e assim proporcionar possíveis melhorias para que ocorra uma 

interação maior entre docente-aluno. 

 

O quarto trabalho apresentou uma análise sobre o processo ensino e aprendizagem dos números 

fracionários de 63 alunos do 8º ano e 82 alunos do 9 º ano do Ensino Fundamental de duas escolas 

estaduais em Uberaba. O trabalho teve o intuito de identificar as dificuldades que os alunos do Ensino 

Fundamental têm em relação ao assunto e procurar entender quais são as melhores formas de 

abordagem por parte dos professores em relação ao tema para que seja possível uma aprendizagem 

significativa. As dificuldades observadas na resolução das questões sobre números fracionários pelos 

alunos estão principalmente ligadas à interpretação, por não encontrarem muitas dificuldades quando 

os exercícios se tratam de simples reprodução de conceitos, mas encontram muitos problemas quando 

esses exercícios necessitam da interpretação de situações problemas. 

A seguir apresentamos depoimento do aluno que participou deste projeto em relação às atividades 

desenvolvidas durante a unidade temática: 

 

Aluno 9: Para continuar a evoluir em nossas pesquisas, precisaremos inicialmente corrigir e 

preencher lacunas encontradas no trabalho já feito até agora. Precisamos aperfeiçoar e 

melhorar todo o estudo já realizado, para que a partir deste possamos evoluir com sucesso e 

qualidade. 

 

O quinto e último trabalho apresentou a visão dos professores de matemática das escolas estaduais 

Professora Corina de Oliveira e Santa Terezinha sobre o ensino de geometria nos anos finais do 

Ensino Fundamental. O objetivo da pesquisa foi identificar a concepção que professores de 
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matemática de duas escolas estaduais de Uberaba, em relação ao ensino de Geometria nos anos finais 

do Ensino Fundamental; identificar as dificuldades enfrentadas por estes e contribuir para o processo 

ensino e aprendizagem deste conteúdo. Os professores pesquisados trabalham a geometria em sala de 

aula, porém encontram muitas dificuldades no processo ensino aprendizagem em razão de vários 

fatores. Em sua maioria os professores declaram que a dificuldade de aprendizagem em conteúdos da 

geometria advém dos alunos, como a falta de pré-requisitos, comprometimento e falta de interesse o 

que, segundo um dos professores, se dá em razão do conteúdo ser pouco trabalhado de uma maneira 

geral.  

Os trabalhos resultantes foram apresentados como comunicação Oral no II Seminário de Formação de 

Professores, I Encontro do PIBID, I Encontro das Licenciaturas e I Encontro do Grupo de 

Implementação do Mestrado em Educação da UFTM, Uberaba, de 08 a 09 de dezembro de 2010. 

Além disso, os quatro primeiros trabalhos listados foram avaliados e aceitos para serem apresentados 

como Comunicações Orais na XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática a ser 

realizada de 26 a 30 de junho de 2011, em Recife. 

Além da apresentação em eventos científicos, trabalhos mais completos foram elaborados e enviados 

para avaliação e posterior publicação em periódicos científicos. Destes, até o momento, tivemos dois 

trabalhos aprovados e um deles já publicado. 

A partir das falas dos alunos e das experiências vividas no processo de construção dos trabalhos 

acreditamos que o ensino com pesquisa é um espaço para a ação reflexiva, não deixando existir o 

‘fazer por fazer’. O aluno faz porque e ‘sabe por que faz’. Ao mesmo tempo em que o processo de 

ensino e aprendizagem é visto como um ato consciente, a ação de estudar requer disciplina e 

capacidade de se auto organizar, isto é, concatenar ideias, informações, selecioná-las, compondo dados 

que formam um conjunto organizado. 

Fazenda (1995) diz que ao acompanhar todo o processo de gestação e criação do ato de conhecer que 

perpassa os vários momentos da pesquisa e a cada dificuldade superada vesse educadores crescerem, 

tornando-se identidades e passando da descrença à crença, da impossibilidade ao possível, do virtual 

ao real, do sonhado ao construído. 

Pode-se perceber ainda que nesta abordagem, o aluno é visto como sujeito do processo, capaz de 

construir sua própria aprendizagem, que tem uma interpretação e elaboração própria. Esses dois 

processos são interligados e o discente deverá, segundo Demo (1997), interpretar com propriedade a 

informação, para relacioná-la com a vida concreta e poder usá-la como insumo alternativo. 
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Estudos e Desenvolvimento de Projetos V e VI 

No quinto e sexto períodos do curso de Licenciatura em Matemática são oferecidos EDP V e VI sendo 

as turmas também formadas somente pelos alunos de Matemática. Da mesma forma que os primeiros 

EDPs os alunos, em grupos desenvolvem o Projeto de Pesquisa em EDP V, enquanto que em EDP VI 

os mesmos vão a campo e após a aplicação dos instrumentos de pesquisa elaborados fazem a 

apresentação dos dados e análise dos mesmos, resultando num relatório de pesquisa. As unidades 

temáticas EDP V e VI seguem o mesmo padrão de III e IV, concentrando-se, novamente, em aspectos 

específicos do ensino de Matemática. 

O primeiro trabalho focou estratégias de ensino de Probabilidade a partir da Geometria para alunos do 

Ensino Médio e utilizou conceitos da geometria e da ludicidade do jogo da roleta. Foi desenvolvida 

uma sequência didática pensando em possibilitar aos alunos do Ensino Médio uma melhor apreensão 

dos conceitos básicos da probabilidade que foi aplicada a uma turma do 3º ano do Ensino Médio de 

duas escolas estaduais de Uberaba, Minas Gerais. O trabalho com conteúdos de Probabilidade é 

considerado difícil por muitos professores. Assim, a contribuição foi oferecer uma proposta de ensino 

diferente, a qual pode subsidiar e colaborar com a prática de sala de aula de professores que ensinam 

os conceitos iniciais de Probabilidade. 

Alguns depoimentos dos alunos que elaboraram este trabalho são apresentados a seguir. Percebe-se 

que há um amadurecimento dos alunos que podem ser percebidos em sua fala: 

 
Aluno 1: Eu achei muito interessante EDP, pois nós começamos a aprender como escrever 

projetos relacionados com a educação, tivemos muitas dificuldades no início, talvez pelo fato 

de termos acabado de sair do Ensino Médio, e essa realidade não acontecia onde eu estudava, 

era somente a educação tradicional. Pude perceber que existem várias formas de se ensinar 

matemática, através dos projetos desenvolvidos e que estão sendo desenvolvidos. O EDP nos 

faz investigar, questionar e tentar ajudar na melhoria da educação. 

 

Aluno 2: Penso que a disciplina EDP vem trazendo uma base muito importante para nós, 

principalmente no preparo dos alunos para, futuramente, desenvolverem o TCC. Além de, 

somente um preparo para o TCC, penso que o EDP nos tem auxiliado a compreender melhor a 

realidade das escolas e suas dificuldades, o que é essencial para não chegarmos 

completamente vazios na sala de aula. 

 

O segundo trabalho desenvolveu um Estado da Arte em Educação Estatística das Séries Finais do 

Ensino Fundamental ao Ensino Superior de 2000 a 2011 com base na literatura publicada na área e na 

análise de sua evolução no país, mais especificamente em eventos científicos tais como: ENEM, 



3271 
 

ANPED, ENDIPE, SIPEMAT, CIAEM, CIBEM e EBRAPEM. Acreditamos que a quantidade de 

trabalhos sobre esse conteúdo ainda tem muito a crescer, visto que a necessidade de compreensão da 

Estatística vem aumentando a cada dia e sem a educação e um ensino eficaz da mesma não há como 

suprir essa necessidade. 

Também apresentamos depoimentos dos alunos que participaram deste trabalho, ainda demostrando o 

ganho de maturidade no processo de desenvolvimento de projetos de pesquisa: 

 

Aluno 3: A unidade temática EDP foi uma das que nos desenvolveu enquanto acadêmicos e 

futuros professores e pesquisadores. Foi basicamente essa unidade que nos deu base para 

construir um projeto de pesquisa desde a escolha do tema, na delimitação dos objetivos, 

passando pela criação do instrumento de pesquisa, como na aplicação do mesmo e também da 

tabulação dos dados, fazendo o confronto com o referencial teórico para chegar às conclusões 

finais. Outro aspecto é que o EDP abriu vários espaços para as coletas de informações que 

nos permitiu ter uma amostra da profissão ser professor assim como seu ambiente de trabalho. 

O que também é interessante é você ter a possibilidade de confrontar determinada realidade 

com a teoria, identificando que alguns aspectos são comuns e outros totalmente opostos. 

Percebi também que nesses quase 3 anos de EDP, vejo meu amadurecimento na realização 

dos projetos, principalmente em relação a tirar conclusões mais profundas e também na 

apresentação dos resultados (comunicação oral). 

 

Aluno 4: Os trabalhos e pesquisas de EDP nos ajudaram no aprendizado da elaboração de 

textos científicos, mostrando a importância do texto mesmo para um professor de matemática. 

Os trabalhos de EDP fazem com que nós busquemos nossos conhecimentos, explorando 

diversos textos e os resultados das pesquisas enriquecem nossos conhecimentos não só 

específicos como social também. Um fato interessante foi que o trabalho desenvolvido em EDP 

foi apresentado em congresso, o que nos permitiu conhecer novos pesquisadores, novas 

pesquisas além da experiência em apresentar o nosso trabalho. 

 

O último trabalho procurou destacar a importância do ensino da Estatística, e como alunos do primeiro 

ano do ensino de estatística no Ensino Médio do ensino médio regular e da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) de uma escola estadual em Uberaba se comportam ao trabalhar os conceitos de média, 

moda, mediana, amplitude e desvio-médio através de uma sequência didática que teve como 

motivação as relações existentes no desenho de Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano. Conclui-se 

que a aula contextualizada produz mais significado matemático aos alunos pela observação das 

atividades desenvolvidas e também por considerar as declarações dos alunos que o que havia sido feito 

em sala de aula é importante para a vida em sociedade. 
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Apresentamos depoimento de um aluno que participou deste último trabalho, também demostrando o 

ganho de maturidade no processo de desenvolvimento de projetos de pesquisa: 

 

Aluno 5: [...] Conhecer todo o método de elaboração de um trabalho científico, para mim, é de 

extrema importância, tanto devido ao TCC quanto a vontade de publicar trabalhos. O EDP me 

auxiliou a construir um conceito do que é um projeto e como desenvolvê-lo, além de como agir 

no caso dos resultados e o próprio desenvolvimento não saírem como o que foi pensado no 

início. Também trouxe a minha primeira experiência apresentando trabalho em congresso. 

Além disso, a oportunidade de presenciarmos a elaboração do texto e depois a aplicação, 

comparar a teoria e a prática e perceber o que saiu como o esperado e o que não saiu foi 

muito interessante. 

 

Os trabalhos foram apresentados como pôsteres no I Encontro Regional de Educação Estatística do 

Triângulo Mineiro, realizado de 13 a 17 de setembro de 2011 e no III Seminário sobre Formação de 

Professores nos dias 02 e 03 de dezembro de 2011, ambos em Uberaba. 

Além da apresentação em eventos científicos, trabalhos mais completos foram elaborados e enviados 

para avaliação e serão publicados como capítulos de livro pela Editora Papirus a partir do GT 12 – 

Educação Estatística da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e será lançado no V SIPEM - 

Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática a realizar-se de 28 a 31 de Outubro de 

2012, em Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. 

Considerando os depoimentos dos alunos do primeiro ao sexto períodos, há um indicativo de que o 

ensino com pesquisa é uma poderosa ferramenta de que se pode lançar mão para introduzir o aluno na 

iniciação científica, despertando-lhe o gosto pela investigação. Para Poali (1988), o ensino com 

pesquisa trata das habilidades intelectuais básicas, da reflexão e, no caso de continuidade em termos 

de formação para a pesquisa, implica acrescentar outras qualidades, como originalidade e domínio de 

um campo de conhecimento.  

De acordo com Anastasiou e Alves (2006), o ensino com pesquisa oferece condições para que os 

estudantes adquiram maior autonomia, assumam responsabilidades, desenvolvam disciplina. Desta 

forma, o professor deixa de ter o papel central, que passa a ser do aluno. É o aluno que deve ir à busca 

de conhecimento, a partir de uma dúvida ou problema. O conhecimento é construído pelo aluno, que 

também elabora a sua síntese, geralmente levando o estudante a um vínculo maior com seu papel de 

acadêmico, construtor da realidade ou de sua visão sobre ela. 
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Conclusão 

Apesar das diferenças e especificidades das práticas descritas, percebe-se pelos depoimentos dos 

alunos que há unanimidade das respostas em relação aos conhecimentos produzidos como resultado da 

pesquisa, os quais estão sendo organizados em textos, comunicações e publicações.  

Entendemos e concordamos com Demo (2002) ao dizer que os conhecimentos obtidos pelos alunos 

neste tipo de trabalho vão ampliar e fortalecer o reconhecimento da pesquisa como indissociável da 

prática, esperando-se ainda que sirvam de convite à adesão dos futuros docentes a esta prática, 

coerente com os princípios fundamentais do educar pela pesquisa. 

Assunção (1998), face às mudanças legais na formação de professores, conforme determina a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 9.394/96, percebe a necessidade de se romper com a lógica 

tradicional de currículo preconizando a formação de professor sustentada no processo de investigação, 

que deve estar presente na formação de docentes formadores e de aluno, futuro profissional.  

Nesse sentido, o ensino articulado à pesquisa torna-se ponto primordial e com a pesquisa no ensino, 

rompe-se com a falta de articulação na formação do professor com a realidade, deixando-o mais 

seguro e capaz alterar as situações do cotidiano.  

Com o ensino vinculado à pesquisa é possível vislumbrar a possibilidade de se compreender a sala de 

aula e o espaço escolar em geral, como um local permeado pelas mais diversas dimensões culturais, 

bem como pelas representações e imaginários sociais. Portanto, é um espaço em que as construções 

simbólicas, valores e crenças se fazem presentes e orientam as relações entre os sujeitos e, por isso, a 

necessidade de serem investigadas e compreendidas pelos professores. 

Na proposta de ensino com pesquisa, o professor passa de um repassador de informações para um 

mediador, desafiador, orientador e construtor e/reconstrutor de conhecimentos, numa atitude de 

permanente pesquisador. Esta possibilidade envolve o professor e o aluno como sujeitos ativos, 

autônomos, em um processo de contínuo e constante de questionar discursos, conceitos, princípios, 

realidades, através da construção de argumentos que possam reconstruir as verdades até então aceitas 

como universais.  

Como resultados imediatos, o aluno adquirirá a atitude de questionar, construir argumentos e 

comunicar resultados. Aprende a vivenciar os principais passos de pesquisa; coletar, interpretar e 

inferir sobre dados; produzir textos. Além disso, a referida proposta metodológica favorece o 

desenvolvimento da autonomia do aluno; a trabalhar, de forma individual e grupal; a trabalhar de 

forma cooperativa e com outros; a conhecer-se melhor; a superar limitações; a dialogar com seus 

colegas e professores; a discutir e argumentar, defender ideias; aprender a aprender; a refletir sobre sua 

aprendizagem; a navegar no desconhecido; a aprofundar conhecimentos; a ter a capacidade de 

enfrentar desafios; e a construir, de forma contextualizada, um saber. 
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