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RESUMO 
O presente artigo apresenta os resultados da integração das atividades de Estágio Curricular 
no projeto de extensão intitulado “Novos olhares sobre a formação de professores e 

estudantes da Educação Básica”, vinculado ao Programa Novos Talentos, financiado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com o objetivo de 
desenvolver o conhecimento matemático de estudantes da Educação Básica, os alunos do 6º 
semestre de um curso de Licenciatura em Matemática do interior da Bahia, organizaram e 
executaram as Oficinas previstas pelo projeto. A análise apresentada, sobre a integração 
extensão-estágio, foi realizada com base nos relatos escritos pelos alunos da Licenciatura e 
mostra que a realização do estágio num formato menos burocratizado possibilita reflexões 
mais elaboradas sobre a prática. 
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SUPERVISED STAGE AND UNIVERSITY EXTENSION: 

KNOWLEDGE SHARING OF TEACHER EDUCATION 

 

ABSTRACT 
This article presents the results of the integration of activities in supervised stage and 
extension project entitled "New perspectives on the training of teachers and students of Basic 
Education", linked to the New Talent Program, funded by the Coordination of Improvement 
of Higher Education Personnel. In order to develop the mathematical knowledge of students 
of basic education, the students of 6th semester of a Bachelor's Degree in Mathematics from 
the interior of Bahia, organized and executed the workshops provided by the project. The 
analysis presented on integrating extension-stage, was based on reports written by the 
students of Bachelor and shows that the realization of training in a less bureaucratic format 
allows more elaborate reflections on the practice. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da articulação entre as 

atividades desenvolvidas no âmbito do Estágio Curricular Supervisionado, de um curso de 

Licenciatura em Matemática, no interior da Bahia, e as ações do Projeto de Extensão 

intitulado “Novos Olhares sobre a Formação de Professores e Estudantes da Educação 

Básica”. Este projeto, desenvolvido durante todo o ano de 2011, esteve vinculado ao 

Programa de Apoio a Projetos Extracurriculares: Investindo em Novos Talentos da Rede de 

Educação Pública para Inclusão Social e Desenvolvimento da Cultura Científica, financiado 

pelo Edital CAPES/DEB Nº 033/2010.  

Durante a execução do projeto, desenvolvemos um programa de formação continuada 

para professores e estudantes da Educação Básica, com foco em diferentes ambientes de 

aprendizagem. Segundo Skovsmose (2000), ambiente de aprendizagem refere-se às condições 

ou meios em que os educandos são estimulados a desenvolver atividades investigativas, 

contrapondo-se ao paradigma do exercício.  

O projeto foi desenvolvido inicialmente com uma escola pública municipal e teve as 

atividades foram realizadas em três etapas, com 40 horas cada uma, assim distribuídas: 1) 

Jornada Pedagógica 2011: que refletiu coletivamente sobre à formação continuada de 

professores da Educação Básica; 2) Participação do III Workshop de Modelagem Matemática, 

promovido pelo Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática (GCMM); 3) Minicursos e 

Oficinas: destinados aos professores e estudantes, respectivamente, com foco nos eixos 

temáticos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1999). 

O projeto foi finalizado com um Seminário de Avaliação e de Reflexão, culminando com a 

inauguração de um Laboratório de Ensino de Matemática na escola estadual que, 

posteriormente, integrou o projeto devido à desistência de alguns alunos da primeira escola. 

Neste texto, apresentamos apenas os resultados das atividades referentes à terceira 

etapa do projeto, as Oficinas com os estudantes da Educação Básica, pois foram 

desenvolvidas como uma das atividades da disciplina Estágio Curricular Supervisionado em 

Matemática II, ofertada aos alunos do 6º semestre do curso de Licenciatura em Matemática da 

instituição proponente do projeto. Para evitar repetições e não gerar algum tipo de dúvida, 
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utilizaremos a denominação “estudante” quando nos referirmos aos estudantes da Educação 

Básica e “aluno” para nos referirmos aos licenciandos/estagiários integrantes do projeto. A 

escolha por estas denominações não representa qualquer diferenciação valorativa, apenas 

procurou ser consoante com o título do Projeto.  

Nas próximas seções são apresentadas as etapas do processo de seleção dos estudantes 

para a participação das Oficinas de Matemática e o perfil dos selecionados com o objetivo de 

compreender como este perfil influencia ou é influenciado pelas práticas desenvolvidas no 

ambiente escolar, principalmente, no que se refere ao processo de ensino e de aprendizagem 

da Matemática. Alertamos ao leitor, que cada uma das etapas descritas, foi desenvolvida de 

maneira colaborativa entre as proponentes do projeto e os licenciandos/estagiários. 

Apresentamos a análise separadamente apenas na tentativa de sermos mais didáticas na 

exposição dos resultados. Ressaltamos que devido à desistência de alguns estudantes do 9º 

ano da escola municipal, convidamos os estudantes do 9º ano de outra escola da rede estadual 

para integrar o projeto, mas não foi possível traçarmos um perfil destes estudantes visto que 

eles foram integrados as atividades já com o projeto em andamento. Assim, a análise que 

segue diz respeito aos estudantes da primeira escola. 

 

A PROCURA POR NOVOS TALENTOS... 

Quando adentramos os muros das escolas com o objetivo de selecionar estudantes da 

Educação Básica, não tínhamos ideia do que encontraríamos. Antes de conhecê-los, 

pensávamos: Quais os seus interesses? Seus desejos? Suas necessidades? Suas escolhas? 

Neste momento, não nos preocupávamos com as práticas dos professores, mas com as 

práticas dos estudantes (CHARLOT, 2010). Então, iniciamos as atividades realizando visitas 

para conhecermos o espaço escolar, pois “a aproximação à realidade só tem sentido quando 

tem conotação de envolvimento, de intencionalidade” (Pimenta & Lima, 2010, p. 45).  

A análise da realidade encontrada a partir de um processo reflexivo foi 

complementada com a aplicação de um Questionário de (Re)Conhecimento (QC), adaptado 

de Pimenta e Lima (2010), pois as informações que obtivemos sobre os estudantes eram 

muito genéricas. Necessitávamos saber “quem são, de onde vêm, o que querem, o que 

pensam, sentem, sonham” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 273) para planejarmos as Oficinas.  

O processo de seleção baseou-se, primeiramente, no desejo do estudante em participar 

do projeto que foi demonstrado na 1ª fase com o QC. Dos 218 estudantes investigados, 81 

afirmaram que não desejavam participar das Oficinas, destes 33 eram meninas e 48 meninos. 
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Entre os 137 que demonstraram interesse em participar, encontramos 82 meninas e 55 

meninos. Dentre esses, 127 participaram da 2ª fase da seleção respondendo a um Teste 

Diagnóstico (TD). No teste, os estudantes responderam a 07 (sete) questões de Matemática, 

envolvendo os temas propostos pelos PCN sendo: 02 Aritmética, 02 Álgebra, 02 Geometria e 

01 Tratamento da Informação. 

Os licenciandos/estagiários foram os responsáveis por ministrar as Oficinas, com 

durabilidade de 04 horas cada uma. Em duplas, desenvolveram um módulo sobre cada um dos 

temas (Aritmética, Frações, Geometria, Tratamento da Informação, Resolução de Problemas, 

OBMEP, Prova Brasil e Álgebra) abordados nas Oficinas. Destacamos que foi com base nas 

observações e nas conversas informais realizadas durante as visitas à escola que os 

estagiários/licenciandos sugeriram as adaptações do QC e elaboraram o TD.  

Após a correção do TD e com a análise transversal deste com o QC, foram 

selecionados 40 (quarenta) estudantes, organizados em dois grupos, com 20 estudantes em 

cada um. O Grupo 1 composto por 20 estudantes do 6º e 7º ano e o Grupo 2 com 20 

estudantes do 8º e o 9º ano. 

Como dissemos anteriormente, o TD continha duas questões que abordavam 

conteúdos de Geometria, especificamente, tratavam de perímetro e área de figuras 

geométricas planas, tais como: quadrado, retângulo e triângulo retângulo. Durante a aplicação 

do TD, muitos estudantes do 6º e 7º ano declararam nunca ter estudado conteúdos de 

geometria e, conversando com uma professora de Matemática da escola, fomos informados de 

que na escola a disciplina Geometria só existe a partir do 8º ano e, por isso, no 6º e 7º ano só é 

trabalhado aquilo que é possível ser dado junto com os conteúdos de Matemática.  

Essa informação nos levou a não atribuir pesos às questões de Geometria no momento 

de correção dos TD das turmas do 6º e 7º ano, já que a nossa intenção era selecionar aqueles 

que tivessem melhor desempenho no teste. Afinal, o projeto buscava “Novos Talentos”. É 

válido destacar que alguns estudantes dessas turmas ainda se arriscaram a responder, mas a 

grande maioria escreveu: “não sei, não estudei ainda”. A turma do 8º ano foi a que apresentou 

estudantes com maior potencial para participar do projeto. Diferente do que ocorreu com o 9º 

ano, turma que demonstrou menos interesse e um baixo desempenho no TD.  

No processo de seleção desses estudantes, foram realizadas 04 visitas de 

(re)conhecimento do espaço escolar. Temos consciência de que esse número não é suficiente 

para elaborarmos um diagnóstico preciso da escola, mas, apesar disso, nos surpreendemos 

com as informações que conseguimos coletar nesse período. Com a aplicação do QC, 
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conhecemos um pouco sobre cada um dos estudantes. As informações prestadas pelos 218 

estudantes nos revelaram: a faixa etária por turma; o que gostam de fazer na escola; o que 

mudariam nela; se praticam alguma atividade fora da escola; o que gostam de assistir na 

televisão; a preferência musical etc. 

Diagnosticamos, por exemplo, crianças com idade entre 13 e 17 anos que já trabalham. 

Na maioria dos casos, meninas que ajudam familiares cuidando de bebês. Três deles 

afirmaram não gostar do intervalo, demonstrando preferir continuar dentro da sala de aula 

neste momento. E um estudantes afirmou que não gosta na escola “dos colegas que ficam me 

xingando”. Consideramos que essa fala denuncia uma situação preocupante. As ações de 

maus tratos entre colegas de escola precisam ser tratadas com atenção, afinal, essas ações, que 

geralmente se manifestam por agressões verbais, podem evoluir para agressões físicas. De 

qualquer modo, sabemos que as agressões, sejam elas verbais ou físicas, deixam marcas que o 

indivíduo leva para toda vida e, se não detectadas, se tornam protagonistas de episódios 

trágicos. 

 

Estamos como educadores e educadoras desafiados(as) a promover 
processos de desconstrução e de desnaturalização de preconceitos e 
discriminações que impregnam, muitas vezes com caráter difuso, fluido e 
sutil, as relações sociais e educacionais que configuram os contextos em que 
vivemos. (CANDAU, 2010, p. 766) 

 

Pela riqueza das informações coletadas pelo QC, e pelas limitações de espaço neste 

trabalho, nos restringiremos a descrever apenas a análise do perfil dos 40 estudantes 

selecionados. 

Percebemos entre esses estudantes a dificuldade de se reconhecerem e se identificarem 

como “negros”. Em Brasil (2005, p. 15), encontramos que “em primeiro lugar é importante 

esclarecer que ser negro no Brasil não se limita às características físicas. Trata-se, também, de 

uma escolha política. Por isso, o é quem assim se define”. No entanto, é preciso compreender 

quão difícil e complexa é a construção dessa identidade em nosso país. O fato é que menos de 

25% dos estudantes se declararam “negros”, enquanto que 42,5% afirmaram que eram 

“morenos”. A minoria se declarou “branco”, um estudante disse ser “misturado”, outro 

“sarará” e um estudante se declarou “índio”.  

O que nos parece é que para esses estudantes é mais fácil se definir como “moreno” na 

tentativa se livrar-se de designações pejorativas que historicamente foram associadas ao termo 

negro. Infelizmente, os números nos mostram que apesar das tentativas de reparação, de 
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reconhecimento e de valorização da identidade, da cultura e da história dos negros no Brasil, 

requeridas principalmente através da luta dos Movimentos Negros e determinadas pela Lei n° 

11.645/08, que estabelece a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena” nos currículos oficiais da Rede de Ensino, ainda prevalece em nossas escolas a 

manutenção de um padrão estético e cultural que privilegia a brancura, ignorando ou pouco 

valorizando os padrões indígenas ou africanos. 

 

(...) imprescindível é problematizar o caráter monocultural e o etnocentrismo 
que, explícita ou implicitamente, estão presentes na escola e impregnam os 
currículos escolares. Perguntar-nos pelos critérios utilizados para selecionar 
e justificar os conteúdos escolares. Desestabilizar a pretensa 
“universalidade” dos conhecimentos, valores e práticas que configuram as 
ações educativas e promover o diálogo entre diversos conhecimentos e 
saberes. Estamos desafiados a reconhecer e valorizar as diferenças culturais, 
os diversos saberes e práticas, e a afirmar sua relação com o direito à 
educação de todos(as). (CANDAU, 2010, p. 766) 

 

Perguntamos aos estudantes quando eles têm facilidade e quando têm dificuldade de 

aprender e 67,5% afirmaram que tem facilidade de aprender quando querem, enquanto que 

5% vincularam à disciplina ou ao assunto trabalhado.  Apenas 17,5% deles afirmaram que 

aprenderiam melhor se o professor explicasse mais. Esse dado confirma o que Charlot (2010, 

p. 96) nos diz: “se quem deve aprender é o aluno, não é o professor quem pode fazer o 

trabalho intelectual por ele”.  

 

Sou o professor, o aluno está dependendo de mim, mas, na verdade, é ele 
quem deve fazer o trabalho intelectual. Se o aluno não fizer o trabalho 
intelectual, não vai aprender, vai fracassar. Mas, também eu, como 
professor, vou fracassar. Assim existe uma situação de contradependência 
que é muito interessante: tem o poder o professor, mas, na verdade, esse 
aluno sobre quem tenho o poder tem um enorme poder sobre mim, porque só 
serei bem-sucedido no meu trabalho, se o fizer o essencial no seu trabalho. 
Isto significa dizer que, no centro, fica a prática do aluno, não a prática 
docente. (CHARLOT, 2010, p. 96) 

 

 Isso não significa que o professor não precisa preocupar-se com a sua prática. Ao 

professor, cabe o papel de possibilitar, através de sua prática, meios que levem o estudante a 

aprender. Conforme Pimenta e Lima (2010, p. 88), “o professor é um profissional do humano 

que ajuda o desenvolvimento pessoal e intersubjetivo do aluno, sendo um facilitador de seu 

acesso ao conhecimento (...)”. 
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Quando perguntamos qual seria o perfil de um bom estudante, observamos que as 

opiniões convergiram para um sujeito que estuda, cumpre com suas obrigações, faz as 

atividades, respeita os professores, presta atenção às aulas e respeita a sala de aula. Apenas 03 

(três) estudantes associaram esse perfil ao desempenho em avaliações afirmando que bom 

estudante é aquele que tira boas notas. Talvez a maioria dos nossos estudantes já vislumbre 

um novo caminho para o processo avaliativo de tal forma que a verificação dos indícios do 

saber e do não saber presente nas resoluções apresentadas pelos estudantes será mais 

importante, distanciando-nos de uma pedagogia do exame, ainda tão comum em nossas 

escolas onde “o que predomina é a nota: não importa como elas foram obtidas nem por quais 

caminhos” (LUCKESI, 1995, p. 18).  

Houve um equilíbrio entre as atividades desenvolvidas por esses estudantes no tempo 

livre. De modo geral, eles costumam ler, dormir, estudar, sair com colegas para passear ou 

utilizam algum tipo de mídia (computador/vídeo game) para passar o tempo. As redes sociais 

Orkut e MSN foram as mais lembradas por 62,5% dos estudantes quando questionamos sobre 

o uso da internet. Os estudantes também registraram o que não gostavam na internet e 30% 

das respostas afirma não gostar dos sites proibidos para menores de idade. 

Esses estudantes convivem com uma sociedade completamente interativa requerendo 

da escola e do professor uma nova postura. Essa nova postura pode ser proporcionada pelo 

uso de recursos multimediáticos como um “centro irradiador de conhecimento, com o 

professor adquirindo, também e necessariamente, uma outra função. Função de comunicador, 

de articulador de diversas histórias, das diversas fontes de informação” (PRETTO, 1996, p. 

115 – grifos do autor). O que o afastaria da perspectiva de um uso apenas instrumental que, 

segundo Pretto (1996, p. 114), “esvazia esses recursos de suas características fundamentais, 

transformando-os apenas num animador da velha educação, que se desfaz velozmente uma 

vez que o encanto da novidade também deixa de existir” (grifos do autor). 

  Nesta perspectiva de futuro que se abre à educação, os estudantes também foram 

convidados a refletir sobre seus sonhos, seus desejos, sobre o que eles pensam para o seu 

futuro. As análises nos mostraram que muitos estudantes desejam ajudar suas famílias, outros 

vincularam seu futuro a alguma carreira profissional, mas há também aqueles que sonham em 

ser felizes, sonham com todo o direito que lhes é dado, sonham porque são jovens, sonham 

porque se deixarem de sonhar não pensarão mais no futuro. 
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 Destacamos, que foi a partir dessa análise, realizada juntamente com os 

licenciados/estagiários, que levantamos alguns temas para serem discutidos com os 

professores da escola durante os encontros previstos com os professores. 

 

 

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

As atividades desenvolvidas pelo projeto estavam vinculadas à proposta de Extensão 

Universitária da Instituição a qual as autoras deste texto, proponentes do projeto, estão 

vinculadas. Portanto, partimos da necessidade de conciliar as atividades acadêmicas às 

demandas da sociedade através de uma ação que articulou ensino – pesquisa – extensão, 

“produzindo conhecimento, mas não qualquer conhecimento, um conhecimento que viabiliza 

a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade e vice-versa” (SERRANO, 2008, 

p. 10). 

Neste sentido, destacamos que essa relação se deu a partir do entendimento de que não 

estávamos estendendo algo desde “a ‘sede do saber’, até a ‘sede da ignorância’ para ‘salvar’, 

com este saber, os que habitam nesta” (FREIRE, 2006, p. 25). As atividades se constituíram 

num processo de transformação mútua, afastando-nos da concepção de uma extensão que 

leva/transporta para outrem o saber. 

Por isso, consideramos que este projeto teve duas dimensões muito importantes. A 

primeira refere-se ao fortalecimento do contato entre a Universidade e as escolas da Educação 

Básica, promovendo, através de um trabalho coletivo, espaços de discussão e troca de 

experiências que visam redimensionar a formação dos professores, seja inicial ou continuada. 

A segunda refere-se ao envolvimento dos estagiários/licenciandos num projeto de extensão, 

que possibilitou a realização de um Estágio menos burocratizado e rico em análise e reflexões 

sobre a realidade escolar, num processo de troca de experiências e de saberes com os 

estudantes da Educação Básica.  

Apresentamos essa última dimensão, tomando como base os fragmentos dos 

depoimentos dados pelos alunos após a realização das atividades no projeto. Esses fragmentos 

foram retirados dos escritos produzidos pelos alunos ao final da participação no projeto. 

Alguns desses escritos foram apresentados por eles na XII Semana de Matemática promovida 

pelo Diretório Acadêmico do curso e em forma de Comunicação Científica no III Simpósio 

Internacional de Educação Matemática. 
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Em suas reflexões, os alunos ponderaram sobre o papel da comunidade escolar, dos 

familiares e dos professores como principais incentivadores para o desenvolvimento escolar 

dos estudantes, destacando o conhecimento matemático, como vemos no fragmento abaixo. 

 

Através da experiência vivenciada em sala de aula, a análise que se faz é que 
muito ainda se tem a fazer no que diz respeito ao ensino de matemática na 
educação básica. Os alunos precisam de mais incentivo, por parte da família 
e da comunidade escolar em que está inserido. O professor educador tem um 
papel de fundamental importância no trabalho de fornecer ferramentas 
necessárias, o transmitir do seu conhecimento para que as lacunas que ainda 
existem no que diz respeito aos assuntos estudados sejam preenchidas.  

  

Para além do incentivo ao desenvolvimento escolar, nossos alunos também refletiram 

sobre os ambientes de aprendizagem matemática que, em geral, os estudantes da Educação 

Básica encontram-se envolvidos e, também, retomam a temática da prática docente como 

imitação de modelos (Pimenta & Lima, 2010), como podemos ver no fragmento que segue. 

 

(...) destacamos os benefícios de uma aprendizagem significativa e ativa, 
bem como a oportunidade de estudantes da Licenciatura em Matemática 
experimentar um cenário, onde os alunos são livres para pensar, questionar e 
investigar, como deve ser a sala de aula.  
A experiência do intercâmbio entre a escola e a universidade, traz um ponto 
muito importante a ser discutido. Através dessas ações coletivas, abre-se um 
espaço para a discussão e a troca de experiências entre estudantes da escola 
básica e da universidade, fazendo com que esses futuros professores pensem 
sobre a prática pedagógica que irá desenvolver em sala de aula, já que 
muitas vezes o futuro professor recorre a modelos que ele vivenciou 
enquanto estudante. 

 

 Pensar a formação do professor para além da imitação de modelos requer que este 

futuro professor se perceba como um sujeito intelectual, reflexivo, pois de acordo com 

Pimenta e Lima (2010, p. 36), uma formação baseada na imitação de modelos não valoriza a 

formação intelectual do professor e “reduz a atividade docente apenas a um fazer que será 

bem-sucedido quanto mais se aproximar dos modelos observados”. Nesta mesma vertente, 

para Passos (1999) o valor da prática deve ser destacado como um elemento de análise e 

reflexão do professor, pois a partir dela os saberes da ação docente são produzidos e 

ressignificados pela reflexão. 

As reflexões, apresentadas pelos alunos, os fizeram perceber a escola, não apenas 

como um espaço de socialização de conhecimento, mas como um espaço privilegiado para a 

produção do conhecimento, que não o separa da vida cotidiana e que exige do professor um 
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saber mais que eminentemente técnico. Isso nos mostrou que eles compreenderam a proposta 

que estava norteando as ações extensionistas do projeto. 

 

(...) ressaltamos a importância em participar do presente projeto na nossa 
vida como aluno de graduação, já que nos possibilitou um relacionamento 
favorável entre a Escola da rede pública de ensino e a Universidade, 
mostrando que não é apenas nas Universidades que o conhecimento é 
construído/produzido, onde os conhecimentos científicos são assimilados 
(...) [os conhecimentos científicos] serão incorporados tanto pelos alunos de 
graduação como os alunos envolvidos no projeto.  

 

Os relatos dos alunos também apontam para a conscientização de que a formação 

docente perpasse pela mobilização de diversos saberes (Pimenta & Lima, 2010), destacando a 

troca de saberes experienciada com os estudantes da Educação Básica, de modo que nos 

permite classificar este projeto de extensão não como uma ação salvacionista, mas como um 

processo de troca de saberes possibilitando um crescimento mútuo entre Universidade e 

Escola. 

 

É fundamental no processo de formação que todo estudante vivencie 
experiências que vão além das salas de aula da Universidade e quando se 
trata do licenciando, torna-se ainda mais essencial, levando em conta os 
desafios encontrados no contexto educacional da escola básica. Portanto, as 
atividades desenvolvidas a partir do Projeto Novos Talentos nos permitiram 
uma convivência com os estudantes da rede pública de ensino e assim 
conhecer um pouco sobre alguns dos problemas que o ensino de matemática 
apresenta. Essas atividades ampliaram o nosso leque de conhecimentos que 
nos permitirá ter uma melhor atuação na Educação Básica como futuros 
professores. 
O Projeto Novos Talentos também trouxe benefícios para os estudantes do 
ensino básico que dele participaram, uma vez que estes puderam 
compartilhar de atividades fora do seu ambiente escolar, contribuindo assim 
para a construção de novos conhecimentos, enriquecendo assim a sua 
formação intelectual e pessoal. 

 

Percebemos que oportunizar aos licenciandos/estagiários uma visão mais abrangente e 

contextualizada do estágio, integrando-o a um projeto de extensão, possibilitou o exercício de 

uma docência crítica e reflexiva, como um momento em que o futuro professor vivencia a 

ação docente se constituindo por meio de diversos saberes. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
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Neste trabalho intentamos, apresentar os resultados da articulação entre as atividades 

desenvolvidas no âmbito do Estágio Curricular Supervisionado em Matemática e as ações do 

Projeto de Extensão, a partir da realização de Oficinas envolvendo os estudantes da Educação 

Básica e os alunos da Licenciatura em Matemática. Nosso foco centrou-se na possibilidade 

transformar nosso ambiente de aprendizagem num espaço de interlocução dos vários saberes 

– científico, escolar e social. 

Para atingir o objetivo acima apontado, buscamos construir entendimentos sobre 

questões relacionadas ao espaço escolar, ao perfil dos estudantes e a participação dos 

licenciandos/estagiários num projeto de extensão. Isso nos leva a acreditar que a inserção dos 

licenciandos/estagiários no projeto foi muito importante, pois revelou a necessidade de se 

desenvolver uma ação docente reflexiva, baseada numa epistemologia da práxis, mostrando 

ao futuro professor que o saber docente se nutre das experiências vividas ancoradas pelas 

teorias que nos auxiliam a compreender o que ocorre nos espaços educativos, dada à sua 

complexidade. 

Certamente, o tempo de vigência deste projeto não foi suficiente para atendermos as 

demandas das escolas, o que nos aponta a possibilidade de desdobramentos desta proposta. 

Deste modo, esperamos contribuir para o avanço de novas ações extensionistas com foco na 

formação do professor, bem como a ressignifição de novas propostas de formação continuada 

de professores e de estudantes da Educação Básica. 
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