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RESUMO 
O presente artigo apresenta resultados do projeto intitulado “Novos olhares sobre a formação 

de professores e estudantes da Educação Básica”, vinculado ao Programa Novos Talentos, 
financiado pela CAPES, desenvolvido no âmbito da Universidade Estadual de Feira de 
Santana. Ao descrever as ações do projeto, fazemos uma avaliação do impacto das atuais 
políticas públicas voltadas para a formação inicial e continuada de professores e, para as 
melhorias que estas implicam na qualificação do ensino de Matemática na Educação Básica. 
Buscamos, através da nossa experiência em cursos de licenciatura, ampliar os objetivos do 
programa, em um misto de minimização das dificuldades dos estudantes e qualificação da 
formação inicial e continuada de professores que trabalham com Matemática.  
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ABSTRACT 
This article presents results from a project entitled "New perspectives on the training of 
teachers and students of Basic Education", linked to the Programa Novos Talentos, funded 
by CAPES developed under the Universidade Estadual de Feira de Santana. In describing 
the actions of the project, we assess the impact of current public politics for initial training 
and continued education, and to imply that these improvements in the qualification of the 
teaching of Mathematics in Elementary Education. We seek, through our experience in 
undergraduate programs, expand the goals of the program, a combination of minimizing 
the difficulties of students and qualification of the initial and continued formation of 
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teachers who work with mathematics. 
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INTRODUÇÃO 

Pesquisas revelam que há uma grande preocupação em torno do sistema educacional e 

inúmeros investimentos com o intuito de promover mudanças na Educação Básica brasileira 

nas últimas décadas, principalmente no final dos anos de 1980, com a consolidação da 

Constituição Federal de 1988, e durante todo o período dos anos de 1990, repleto de reformas 

educacionais (CUNHA E CUNHA 2002; VIANNA E UNDEHAUM, 2004).  

O desenho atual da Educação Básica brasileira reflete, em grande medida, as 

mudanças desencadeadas pelas reformas ocorridas na década de 90. A partir da aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), uma série 

de alterações aconteceu. Novas propostas de gestão da educação, de financiamento, de 

programas de avaliação educacional, de políticas de formação de professores, dentre outras 

medidas, foram implementadas com o objetivo de melhorar a qualidade da educação. 

Estas reformas têm privilegiado os processos de formação continuada e de 

desenvolvimento profissional dos professores, como um mecanismo importante para a 

qualificação do ensino. Dentre essas ações, podemos destacar projetos extensionistas que 

tendem a realizar uma interlocução entre a academia e a comunidade. Segundo o Plano 

Nacional de Extensão Universitária (BRASIL, 2000/2001), a extensão não representa apenas 

a terceira função da universidade, mas uma filosofia de execução das funções de pesquisa e 

ensino, com maior potencial de intervenção na sociedade. 

Com vistas a essa interlocução, apresentaremos neste artigo os resultados finais de um 

projeto de extensão intitulado “Novos olhares sobre a formação de professores e estudantes da 

Educação Básica”, atividade proposta no âmbito do Programa de Apoio a Projetos 

Extracurriculares: Investindo em Novos Talentos da Rede Pública para Inclusão Social e 

Desenvolvimento da Cultura Científica, doravante denominado Novos Talentos. Este projeto 

é fruto de investimentos para a melhoria da qualidade do ensino e para a formação continuada 

de professores e estudantes da Educação Básica.  

A incorporação deste projeto nas atividades acadêmicas, não só possibilitou a 

produção de novos conhecimentos e a formação continuada de professores e estudantes da 

Educação Básica, mas também cumpriu o princípio de indissociabilidade entre ensino, 
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pesquisa e extensão. A pretensão agora é socializar o impacto deste projeto entre os 

professores e estudantes da Educação Básica que integraram as ações previstas pelo mesmo. 

Para tanto, o texto apresenta uma breve discussão sobre a formação docente e as políticas 

públicas e segue apresentando as atividades desenvolvidas no projeto e os resultados por elas 

alcançados. 

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DOCENTE 

Novos caminhos vêm sendo delineados no campo da formação profissional e acabam 

impondo novas exigências à profissão docente. Pesquisas (FIORENTINI e LORENZATO, 

2006; PAIVA e NACARATO, 2006) apontam a necessidade de se repensar a prática docente 

e a formação de professores. Esses autores ainda indicam algumas condições para o exercício 

da profissão docente que se encontra em constante processo de formação colocando em foco 

temas como: desenvolvimento profissional, formação contínua, saberes docentes, prática 

reflexiva, trabalho coletivo/colaborativo, dentre outros. Entre esses constructos parece haver 

um feixe que se dirige a um mesmo ponto quanto à constituição do professor. 

Segundo as Orientações da Rede Nacional de Formação Continuada (BRASIL, 2005), 

a formação continuada é uma exigência da atividade profissional no mundo atual; deve ter 

como referencial a prática docente e o conhecimento teórico; vai além da oferta de cursos de 

atualização e treinamento; deve integrar-se ao dia a dia da escola e é uma componente 

essencial da profissionalização docente. A intenção é que o processo de formação promova 

processos reflexivos sobre a teoria e a realidade social em que os futuros professores irão 

atuar.  

Logo, no âmbito da formação continuada, os professores têm a oportunidade de 

(re)elaborar os seus saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, em um 

processo coletivo de troca de experiências em um ambiente propicio a reflexão.  

Como pode ser verificado no volume de publicações em periódicos especializados e 

conceituados e nos eventos científicos em Educação e Educação Matemática, a formação 

inicial e continuada de professores tem sido o foco das atenções de pesquisas e da 

implementação de políticas públicas com o objetivo de qualificar a formação docente. Além 

de uma discussão geral, temos, nos últimos anos, a centralidade deste debate focado nas 

licenciaturas específicas, principalmente as de Biologia, Matemática, Física e Química, que se 

tornaram prioritárias em virtude da escassez de profissionais e dos baixos índices alcançados 

nas avaliações educacionais. 

Das reflexões que realizamos, nos parece que as melhorias na educação brasileira – 
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universalização do ensino, políticas públicas para a formação docente, aumento de 

financiamento para a educação – são resultado de ações dos gestores brasileiros, visando 

melhores resultados da educação brasileira no cenário nacional e internacional. Se pensarmos 

que a Constituição Federal de 1988 já reconhecia essas necessidades e que a LDB aponta a 

urgência em campos como a valorização do professor e a ampliação da etapa obrigatória da 

escolarização, têm-se a sensação de que o andamento dessas mudanças e a promoção de 

melhorias não atende às reais necessidades do desenvolvimento/crescimento brasileiro. 

Os sistemas educacionais se caracterizam pela existência de uma rede de relações 

estabelecida entre os atores da comunidade escolar. Isso exige que os gestores educacionais 

percebam a escola como uma entidade viva e dinâmica, que anseia por uma gestão 

democrática/participativa que seja capaz de efetivá-la como uma instituição que se preocupa 

com a qualidade do processo de aprendizagem, pois mesmo quando as decisões são tomadas 

coletivamente, precisa-se de um bom líder para coordená-la e administrá-la. 

Acreditamos que as políticas públicas para a formação docente só terão sucesso se os 

projetos apresentados estabelecer como uma das primeiras ações o diálogo entre a 

Universidade e a Escola da Educação Básica, valorizando estes espaços como campos de 

experiência que devem estar interligados visando a construção do conhecimento na formação 

de professores.  

Em um momento onde o Ministério da Educação tem apresentado e implementado 

avaliações periódicas nos sistemas educacionais (Provinha Brasil, Prova Brasil, ENEM, 

ENADE), na Educação Básica e no Ensino Superior, surgem no âmbito da academia 

propostas e projetos de pesquisa e extensão que visam a melhoria da qualidade educacional e 

um aumento significativo nos índices e indicadores apresentados (IDEB, PISA). Esses 

projetos nascem de diversas experiências e modalidades diferenciadas, seja a partir de 

experiências de estágio supervisionado, de projetos institucionais de pesquisa e extensão ou 

vinculados a editais de agências de fomento (CAPES, Cnpq, FAPESB). 

Em nossa Instituição, pensando na formação do professor de Matemática, essa 

preocupação se reflete no número de atividades e projetos promovidos pelos professores do 

curso. Hoje, além de um currículo preocupado com a formação pedagógica do licenciando, 

cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização e eventos promovidos por Núcleos e 

Grupos de Pesquisa, para os licenciandos e professores da Educação Básica, há oferta de 

curso de graduação em Matemática para professores em exercício, já em sua terceira turma. 

Temos, ainda, a participação efetiva de discentes e docentes do curso em ações de âmbito 
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nacional, promovidas pela CAPES e pelo CNPq, através dos programas PRODOCÊNCIA, 

PIBID, Observatório da Educação e Novos Talentos. 

A experiência aqui relatada é oriunda das atividades de professores que atuam a alguns 

anos no curso de Licenciatura em Matemática, em diversas disciplinas, vinculados 

principalmente à Metodologia e ao Estágio Supervisionado em Matemática. Retrata também o 

olhar diferenciado, advindo do tempo de experiência profissional de cada um, resultado 

também de formações diferenciadas. 

PROJETO NOVOS TALENTOS: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

A proposta inicial foi pensada para um público de vinte cinco professores e vinte cinco 

estudantes da Educação Básica lotados em uma escola municipal em Feira de Santana que 

atende a alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano. Esta escola foi escolhida por atender 

ao critério proposto pelo edital – apresentar um baixo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, e pelo interesse e receptividade à proposta demonstrada pelos 

membros da comunidade escolar: direção, professores e estudantes.  

No decorrer das atividades propostas pelo projeto, outros participantes foram 

agregados, envolvendo também uma escola estadual do mesmo município, em função da 

desistência de alguns participantes e por falta de um envolvimento maior por parte da própria 

escola.  

O projeto previa inicialmente o desenvolvimento das atividades em três etapas de 

quarenta horas cada, assim distribuídas: 1) Jornada Pedagógica: com a finalidade de refletir 

coletivamente sobre as atuais vertentes relacionadas à formação continuada de professores da 

Educação Básica; 2) Ciclo de Palestras: distribuídas ao longo do ano contemplando temas 

relacionados à Matemática e à participação do III Workshop de Modelagem Matemática; 3) 

Minicursos e Oficinas: destinados aos professores e estudantes, respectivamente, da escola-

campo com foco nos eixos temáticos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática. Por fim, um seminário de avaliação e de reflexão da proposta desenvolvida ao 

longo do ano, culminando na inauguração do Laboratório de Ensino de Matemática na escola 

campo.  

Houve um pequeno remanejamento na proposta e excluímos o ciclo de palestras por 

não conseguirmos um horário que atendesse as necessidades dos professores da Educação 

Básica. Conforme edital CAPES/DEB Nº 033/2010 as atividades deveriam ser desenvolvidas 

na instituição de ensino superior em horários que não prejudicasse as atividades da escola. Os 
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professores não se sentiram convidados e atraídos pela proposta, a maioria queria que as 

palestras fossem proferidas nos horários destinados as Atividades Complementares (AC) o 

que feria as normas propostas pelo programa da CAPES. De acordo com as mudanças 

ocorridas a proposta foi desenvolvida contemplando as atividades que serão apresentadas a 

seguir. 

 

Jornada Pedagógica 

Esta proposta surgiu, primeiramente, para atender a um anseio da escola-campo que 

diversas vezes solicitou das autoras deste texto, através de seus alunos de estágio 

supervisionado, a realização de cursos para os seus professores. Deve-se também ao fato de 

termos percebido nesses professores o desejo de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem, as necessidades sociais, profissionais e educacionais no que diz respeito à 

formação do professor e, em particular, dos professores que ensinam matemática. E, nos 

estudantes, além das necessidades socioculturais, a ausência de conteúdos básicos para o 

domínio de novos conhecimentos matemáticos também impulsionou a implementação desta 

proposta. 

Tínhamos como objetivo debater com o corpo docente à importância da Formação 

Continuada no contexto atual. Nesta jornada foram oferecidas palestras, mesas redondas e 

minicursos tendo como foco temas relacionados a formação continuada, desenvolvimento 

profissional, trabalho colaborativo, planejamento e avaliação contemplando 40 horas. A 

atividade foi realizada nos dias 16, 17, 18, 25 e 26 de fevereiro de 2011.  

Neste primeiro momento tivemos a participação maciça dos professores da Escola 

municipal que envolvidos com a proposta refletiram sobre a prática docente e lançaram 

algumas propostas para trabalharmos durante o desenvolvimento do projeto. 

Os professores em formação continuada estavam envolvidos em diferentes atividades, 

a fim de investigar e discutir as suas ideias e a dos parceiros e escrever o que descobriram a 

partir de situações-problema reais. Eles refletiram sobre temas relacionados à sua formação e 

sobre o seu papel na sociedade, fato que proporcionou a construção de um novo olhar em 

relação aos conhecimentos adquiridos.  

 

Minicursos 

Nesta etapa tínhamos a pretensão de discutir criticamente problemas envolvendo 

conteúdos de matemática do Ensino Fundamental; socializar experiências desenvolvidas em 
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salas de aula por meio da Resolução de Problemas; refletir sobre as situações vivenciadas no 

projeto por si próprio e/ou pelo outro articulando os estudos teóricos e a prática. Os 

minicursos foram ofertados nos dias  16/04, 07/05, 11/06, 16/07, 20/08, 10/09, 01/10 

computando 56 horas de atividades e contou com a colaboração de professores da 

Universidade Estadual de Feira de Santana.  

Foram oferecidos minicursos com as seguites temáticas: Modelagem Matemática; 

Resolução de problemas; Tratamento da informação; Matemática e Literatura Infantil; 

Números e Operações; Geometria e os objetos no mundo tridimensional; A Matemática na 

Educação Infantil. Participaram da atividade professores da escola municipal, da escola 

estadual e estudantes do curso de pedagogia que já lecionavam. Nesta atividade tivemos um 

público rotativo, apenas três professores da escola municipal participaram de todos os 

minicursos. 

Os minicursos foram idealizados tentando atender as solicitações dos professores 

envolvidos no projeto que através de um questionário aplicado durante a Jornada Pedagógica 

sugeriram alguns temas. Os resultados apontaram a falta de interesse e compromisso por parte 

de alguns professores da escola municipal em participar da atividade por se sentirem 

obrigados por parte da direção da escola a participar das atividades oferecidas, práticamente 

apenas 10% dos professores que participaram da Jornada continuaram no projeto.  

Avaliamos que o nosso erro tenha sido obedecer a hierarquia e conversar 

primeiramente com o diretor, deveríamos ter pensado na possibilidade de conquistar esses 

professores sem a interferência da direção. Os que permaneceram no projeto demonstraram 

interesse e envolvimento nas atividades desenvolvidas e solicitaram que o mesmo atendessem 

a outras instituições, principalmente da zona rural. Diante deste obstáculo nos vimos 

obrigados a criar uma outra estratégia de trabalho e entramos em contato com uma escola 

estadual que abraçou a ideia, convidamos estudantes do curso de licenciatura em matemática 

e de pedagogia que já trabalhavam para participar das atividades propostas. 

 

Oficinas com estudantes da Educação Básica 

Nesta etapa tínhamos como objetivo proporcionar aos participantes uma reflexão sobre 

a importância do conhecimento matemático e evidenciar os conteúdos matemáticos por meio 

de atividades lúdicas, curiosas, desafiantes. Conseguimos estabelecer uma parceria com a 

disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Matemática II, a professora ministrante da 

disciplina, juntamente com doze estudantes do quinto semestre do Curso de Licenciatura em 
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Matemática elaboraram, planejaram e implementaram oito oficinas que contemplavam 

temáticas relacionadas ao ensino de: álgebra, aritmética e geometria e traçaram oficinas 

especiais para trabalhar questões tendo como foco a Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP) e Prova Brasil. 

As oficinas foram ofertadas aos sábados durante o mês de agosto computando 

quarenta horas de atividades. Foram disponibilizadas duas turmas para cada encontro. 

Participaram 20 alunos da escola municipal e 20 alunos da escola estadual selecionados após 

observação, aplicação de um questionário de (re)conhecimento e das resolução de um teste 

diagnóstico. 

Dos 218 alunos investigados, 81 afirmaram que não tinham interesse em participar das 

Oficinas, destes 33 meninas e 48 meninos. Entre os 137 alunos que demonstraram interesse 

em participar, encontramos 82 meninas e 55 meninos. Desses alunos, 127 participaram da 2ª 

fase da seleção respondendo a um Teste Diagnóstico (TD). No teste os alunos responderam a 

07 (sete) questões que envolveram os temas propostos pelos PCN e que foram abordados nas 

Oficinas, sendo: 02 Aritmética, 02 Álgebra, 02 Geometria e 01 Tratamento da Informação. 

Após esse processo, foram selecionados 40 (quarenta) alunos. E para que o número de 

alunos por turma não ultrapasse o limite estabelecido pelo edital (25 alunos), elas foram 

organizadas dois grupos com 20 alunos cada um. Oferecemos duas turmas em cada dia de 

Oficina e com o objetivo de adequar o conteúdo ao público alvo, foram assim compostos: (a) 

Grupo 1 – 20 alunos do 6º e 7º ano; (b) Grupo 2 – 20 alunos do 8º e o 9º ano. 

Os resultados apontaram que atividades desta natureza despertaram um interesse 

particular por parte dos alunos. Primeiro por ser uma atividade extra curricular em que os 

alunos participam por vontade própria. Segundo por vivenciar um outro ambiente e por ter a 

possibilidade de aprender coisas novas. Diante da experiência vivenciada os estudantes da 

Educação Básica solicitaram outras atividades  semelhantes para serem desenvolvidas nos 

próximos anos. 

 

Workshop de Modelagem Matemática 

Permitir o intercâmbio de experiências em ensino e investigações científicas que 

contribuam para o desenvolvimento dos participantes na área de Modelagem Matemática; 

ampliar as ações dos docentes e discentes da UEFS junto à comunidade baiana, promovendo a 

troca de experiências e a divulgação dos trabalhos locais. 

O evento foi realizado nos dias 12 e 13 de agosto de 2011, com 150 participantes entre 
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estudantes das Licenciaturas em Matemática e em Pedagogia, além de professores da 

educação básica. Na mesa de abertura do evento tivemos a participação de representantes das 

pró-reitorias que reafirmaram em sua oratória a extensão universitária como um dos tripés da 

Universidade, o qual se coloca mais próximo da comunidade, sinalizando, portanto, a 

importância do trabalho desenvolvido pelo Grupo colaborativo em Modelagem Matemática - 

GCMM.  

Ampliação das ações docentes e discentes da Universidade Estadual de Feira de 

Santana; parceira com outro projeto de ações extensionistas; promoção e troca de 

experiências relacionadas à prática pedagógica de professores no ambiente de modelagem 

matemática e divulgação dos trabalhos desenvolvidos no projeto durante o ano de 2010. Além 

disso, divulgação do ambiente virtual Colaboração Online em Modelagem Matemática - 

COMMa, o qual tem como principal objetivo ampliar as ações desenvolvidas pelo GCMM, 

possibilitando mais um caminho de interação entre a comunidade (em especial os professores 

da educação básica) e a universidade, por meio da extensão universitária. 

 

Seminário de Avaliação 

Pretendíamos neste momento criar um espaço onde estudantes, professores e 

coordenadores pudessem socializar suas ideias e suas reflexões a respeito do trabalho que foi 

desenvolvido. Este seminário foi realizado no dia 05 de novembro e contou com a 

participação de representantes da escola, professores da universidade e estudantes da 

Educação Básica e estudantes da Licenciatura que avaliaram, refletiram e identificaram o 

impacto das ações desenvolvidas ao longo do ano de 2011. 

Os resultados apontaram a necessidade de se repensar a forma de participação dos 

professores. Fazer uma parceria com a Secretária de Educação dos municípios para que a 

mesma crie um espaço de ampla divulgação para que os professores despertem o interesse em 

participar do projeto e não se sintam obrigados pela direção a participar de um projeto desta 

natureza. As ações propostas devem ser desenvolvidas tanto na escola como na instituição de 

ensino superior. Pensar em uma contrapartida para esses professores, utilizar as reuniões de 

atividades complementares para que palestras e estudos sejam desenvolvidos. Pensar em um 

seguro para que possamos fazer o translado dos professores e estudantes da educação básica 

sem riscos para nenhuma das partes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este projeto teve como objetivo propor o desenvolvimento de um programa de 

formação continuada de professores e estudantes da Educação Básica com foco em diferentes 

ambientes de aprendizagem. Consideramos que este projeto teve duas dimensões muito 

importantes. A primeira refere-se ao fortalecimento entre a Universidade e a Escola Básica 

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

entre os professores visando redimensionar a prática pedagógica destes. A segunda refere-se à 

oportunidade de proporcionar aos estudantes, da Escola Básica e da Universidade, reflexões 

acerca de diversas situações matemáticas que foram vivenciadas de maneira contextualizada 

por meio da Resolução de Problemas.  

Neste sentido, a escola ganha em qualidade e em produtividade, porque a universidade 

passa a ter uma preocupação maior com o trabalho que está sendo desenvolvido na instituição. 

No caso particular deste projeto, as atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão contaram com 

a participação ativa dos licenciandos do curso de Licenciatura em Matemática, elaborando, 

planejando e implementando atividades envolvendo conteúdos do Ensino Fundamental II para 

os estudantes da Educação Básica.  

Essas atividades proporcionam não apenas a conclusão de uma ação obrigatória, mas 

crescimento e desenvolvimento profissional principalmente quando se reconhecesse a 

importância do conhecimento da comunidade escolar e como o perfil dos estudantes pode 

interferir no seu desempenho escolar. Portanto, esse futuro professor leva consigo o pensar 

reflexivo sobre a prática e rompe com o modelo tradicional de atividades de Estágio, rompe 

com a inércia construída durante anos de escolaridade e modifica as suas concepções. Implica 

uma forma diferente de atuar, de refletir na e sobre a prática. 

Semeamos indícios de mudança nas práticas dos professores e alunos, partindo do 

pressuposto de que este é um trabalho que contempla os diferentes ambientes de 

aprendizagem e, por isso, pode favorecer o desenvolvimento do pensamento reflexivo e a 

interação da escola com o cotidiano social. No entanto, as primeiras ações realizadas 

demonstraram que dada à complexidade da realidade escolar, questões que antes não tinham 

sido planejadas deverão compor futuras atividades no projeto. A proposta inicial privilegiava 

atividades relacionadas à matemática, pela própria característica do grupo idealizador, 

entretanto percebemos a necessidade de fazer um trabalho interdisciplinar contemplando 

outras áreas de conhecimento. Uma conclusão fundamental consiste no fato de que o sucesso 

– ou pelo menos o andamento – dessas ações estão fortemente vinculadas à recepção dos 

projetos nas escolas, pelos seus dirigentes e, consequentemente, por toda a comunidade 
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escolar (docentes, funcionários, discentes, pais). 

As ações desenvolvidas, bem como a metodologia empregada, foram positivamente 

avaliadas, o que nos impele a continuar com propostas semelhantes. Entretanto, algumas 

mudanças se fazem necessárias, principalmente em relação à participação e permanência dos 

professores da Educação Básica. Dos resultados obtidos, vê-se que é premente promover nas 

escolas momentos, espaços e culturas colaborativas com vista a uma formação docente mais 

efetiva e eficaz.  

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

demandas destas escolas, as expectativas dos professores e dos alunos. Precisamos pensar em 

um meio de conquistar os professores para que eles não se sintam obrigados pela escola a 

participar de projetos desta natureza. Pelas nossas reflexões percebemos que os estudantes da 

graduação e da Educação Básica valorizaram e se envolveram mais no projeto, mais do que os 

próprios professores.  

Os licenciandos que integraram o projeto demonstraram que em atividades desta 

natureza é possível realizar ações que de modo isolado, como geralmente acontece nos 

estágios realizados nos moldes tradicionais, seriam quase impraticáveis, quer pela sua 

vastidão quer pela sua complexidade. Para estes estudantes essa foi uma oportunidade ímpar, 

porque permitiu vivenciar experiência da prática em diferentes ambientes de aprendizagem e 

a consecução de objetivos comuns. 

Sugerimos que as atividades sejam desenvolvidas tanto na universidade quanto na 

escola com o intuito de promover o desenvolvimento profissional dos professores, no 

contexto do projeto de investigação colaborativa, em que as ações desenvolvidas nas escolas 

passem a ser foco de reflexão, que as experiências de sala de aula possam ser uma fonte 

importante de conhecimento didático e que os professores se sintam envolvidos e participem 

das atividades propostas voluntariamente.  

Para além da discussão local do impacto do projeto, é importante ressaltar a 

importância das atuais ações voltadas para a valorização do magistério, através da 

implementação de políticas públicas que tem como foco principal o vínculo Universidade e 

Escola Básica, principalmente às que implicam em financiamento para tais ações. É óbvio que 

tais políticas merecem destaque pelos seus objetivos, mas que também precisam ser avaliadas 

enquanto estratégias de visibilidade política e de utilização de recursos públicos. Mas, 

deixemos essa discussão para outro momento. Nesse artigo nos cabe, apenas, a descrição e 

discussão das ações, trajetórias e resultados de um projeto executado visando a melhoria do 
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Ensino de Matemática em escolas da rede pública. 
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