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RESUMO

Este artigo apresenta resultados da segunda etapa do Projeto Estudante Voluntário em Iniciação

Científica do IFCE campus Cedro, cujo objetivo é discutir sobre a formação inicial dos alunos do

curso de Licenciatura em Matemática e sua interface com o Programa de Iniciação à

Docência-PIBID. Nesta etapa, o intuito foi discutir sobre o projeto da Licenciatura em Matemática

do IFCE- Campus Cedro, bem como sobre o Subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação à Docência - PIBD, buscando as relações que convergem para a perspectiva da formação

inicial do professor. A pesquisa de cunho qualitativo-exploratório desenvolveu-se através de um

estudo de caso, cujos dados foram coletados mediante análise documental e realização de

entrevistas semiestruturadas com atores envolvidos nos projetos analisados. Os achados apontam

para um projeto de curso que busca atender a todas as exigências legais vigentes, destacando-se

que as atividades desenvolvidas ao longo do período estabelecido para conclusão do mesmo se

alinham com as desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –

PIBID, o qual emerge como uma forte política de formação inicial e continuada de professores,

aproximando e contribuindo significativamente para os dois campos de formação.

PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial - Licenciatura em Matemática - PIBID RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de la segunda etapa del proyecto estudiante voluntario en la

iniciación científica del IFCE campus Cedro, cuyo objetivo es discutir sobre la formación inicial de
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los alumnos del Curso de Licenciatura en Matemáticas y su interfaz con el programa de iniciación a

la docencia PIBID. En esta etapa, la intención fue discutir el proyecto de la Licenciatura en

Matemáticas, buscando las relaciones que convergen en la perspectiva de la formación inicial del

profesor. La encuesta de naturaleza cualitativa, se desenvolvió a través de un estudio cuyos datos

fueron conseguidos mediante un análisis documental y la realización de entrevistas

semiestructuradas con gente involucrada en los proyectos analizados. Los hallazgos apuntan a un

proyecto de curso que busca atender a todas las exigencias legales vigentes destacando que las

actividades desenvolvidas a lo largo del periodo establecido para la conclusión del mismo coinciden

con las desenvolvidas en el Programa de Iniciación a la Docencia - PIBID, el cual emerge como una

fuerte política de formación inicial y continuada de profesores, aproximando y contribuyendo

significativamente para los dos campos de formación. CONTRASEÑAS: La Formación de Principios

- Grado en Matemáticas - PIBID

1. INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado da segunda etapa de estudo do Projeto Estudante Voluntário em Iniciação

Científica aprovado pela Pró-reitora de Pesquisa do IFCE – campus de Cedro, o qual tem por

objetivo analisar a interface entre o Curso de Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus Cedro

e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, por entender que o Programa

surge como um importante aliado para o processo de formação inicial dos futuros professores.

Gatti (2011) entende que a formação de professores transcende o plano do improviso, superando

a posição missionária ou de oficio, tornando-o um indivíduo consciente do seu papel como

profissional, o qual, diante dos mais variados problemas complexos deverá encontrar-se preparado

para confrontá-los por meio da busca de soluções, mobilizando recursos cognitivos e afetivos. Para

tanto, é imperativo a combinação entre a formação acadêmica e a pedagógica, no intuito de

preparar os professores para o exercício de uma atividade que não se limita, apenas, a ministrar

aulas.” (FELÍCIO, 2014).

No Brasil, desde o início do século XX, a formação inicial de professores tem

sido caracterizada por um modelo que privilegia, por um lado, os estudos de

conteúdos das disciplinas específicas e, por outro lado, os estudos de

conteúdos relacionados à formação didático-pedagógica.[...] Essa

compreensão equivocada dos conhecimentos didático-pedagógicos contribui

para que, de um lado, sejam interpretados como fracos, fáceis e frágeis e,

de outro, sejam assumidos como conhecimentos aplicacionistas, uma vez

que neles são buscadas formas de tornar aplicáveis os conteúdos

culturais-cognitivos. Ou seja, reduz-se drasticamente os conhecimentos

didático-pedagógicos à dimensão técnica do ofício docente, esvaziando, por
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assim dizer, o sentido real desses componentes formativos. (FELÍCIO, 2014,

p. 420)

Em relação à formação inicial do professor, considera-se pertinente um diálogo com os

pressupostos de Sacristán (2005), o qual destaca que, o conhecimento acadêmico, a ciência

contribui com a formação do professor e de seu pensamento, no entanto, a transmissão dos

saberes científicos não implica numa postura de reflexão por parte do docente. Para o autor, “o

grande fracasso da formação de professores está em que a ciência que lhes damos não lhes serve

para pensar.” (SACRISTÁN, 2005, p. 85).

A postura reflexiva a que aqui se refere corrobora com o entendimento de Libâneo (2005), uma

postura de reflexão crítica que se desenvolve na escola, ao pensar sobre a ação, condição mínima

para emancipação tanto intelectual quanto social, o que requer do professor “o desenvolvimento

de capacidades e competências do pensar-raciocínio, análise, julgamento.” (LIBÂNEO, 2005, p.

76).

A sociedade moderna exige cada vez mais uma melhor performance dos profissionais da educação.

Requer profissionais capazes de encarar os problemas escolares, refletidos das incoerências e

problemas desta sociedade dita “globalizada” Lima (2008). Para Albuquerque e Gontijo (2013, p.

78) “a formação, inicial ou continuada, exerce grande influência na percepção, construção e

organização de diversos saberes docentes, que, de forma conjunta, se manifestarão no ato de

ensinar, ou seja, no fazer docente em seu cotidiano.”

Tardif (2000) ao apontar algumas características sobre os conhecimentos profissionais nos últimos

vinte anos, tais como, a capacidade de avaliar em plena consciência, o trabalho de seus pares,

apoiando-se nos conhecimentos especializados e formalizados, afirma que, em sua essência, os

mesmos são modelados e voltados para a solução de problemas do cotidiano. Afirma ainda que, do

ponto de vista educacional, tem-se objetivado justamente o desenvolvimento e implantação

dessas características dentro do ensino e na formação de professores, na intenção de renovar e

reformular os fundamentos epistemológicos do oficio e da formação do professor. Evidenciado

pelas inúmeras reformas, que buscam “definir e a fixar padrões de competência para a formação

dos professores e para a prática do magistério” (TARDIF, 2000, p. 8)

D’Ambrosio (2005), destaca que, “lamentavelmente, na organização dos nossos cursos de

formação de professores, e igualmente na pós-graduação, tem havido ênfase reducionista para

lidar com essas variáveis. E cria-se a figura do especialista, com suas áreas de competência”

(D’AMBRÓSIO, 2005, p. 105).

No tocante à formação do professor de Matemática, D’Ambrosio (1993) ao tratar do grande desafio

da formação desses professores de Matemática para o século XXI, aponta para a necessidade de o
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docente não seguir a visão tradicional da Matemática, tratando-a como uma disciplina pronta e

acabada, apresentando resultados e procedimentos infalíveis, mas sim, compreender que se trata

de uma disciplina investigativa, cujo avanço é fruto do processo de investigação e resolução de

problemas, fornecendo os recursos e o suporte necessário para que os alunos possam adquirir uma

melhor compreensão do mundo a sua volta.

Nesse mesmo estudo, D’Ambrosio (1993) afirma que, para se construir um ambiente propício à

aprendizagem de Matemática, em que os alunos propõem, investigam e solucionam problemas

matemáticos seja por situações reais, lúdicas ou refutações dentro da própria Matemática, é

necessário que se modifique a dinâmica de sala de aula. Para tanto, é necessária também uma

modificação nos programas de professores, uma vez que, dificilmente um professor formado em

um programa tradicional, estará preparado para encarar os desafios das propostas curriculares

modernas.

Corroborando com esse pensamento, Albuquerque e Gontijo (2013) inferem que, embora o estágio

curricular supervisionado, caraterizado pelo momento de formação no futuro ambiente de trabalho,

oportunizando ao futuro professor, um conhecimento da realidade escolar, semelhante a qual ele

está inserido. Entretanto, nos cursos de licenciatura em Matemática, o estágio não tem contribuído

para o início da prática do futuro professor.

Nessa perspectiva, sustentando-se o pressuposto de que o Pibid está relacionado a uma série de

fatores que podem ser determinantes tanto no processo de formação inicial quanto no exercício da

prática profissional, o estudo buscou responder à seguinte questão problema: “Quais as relações

existentes entre o projeto de formação inicial de professores de Matemática do IFCE – Campus

Cedro e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID?

” 2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de cunho exploratório e foi desenvolvida através de um

estudo de caso, realizado no IFCE campus Cedro, com o objetivo de analisar e discutir, com vistas

à formação inicial do professor, sobre a relação entre a Licenciatura em Matemática e o Subprojeto

do PIBID desenvolvidos no campus.

Os dados foram coletados em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada a análise documental

do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus Cedro, do

Projeto Institucional do PIBID-IFCE, da Portaria-CAPES que regulamenta o Programa e do

Subprojeto do PIBID desenvolvido no campus. Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas

semiestruturadas com o primeiro coordenador de área do Programa no Subprojeto da Licenciatura

em Matemática-campus Cedro, também idealizador do Subprojeto pioneiro, com um dos atuais

coordenadores de área do atual Subprojeto e com o coordenador do Curso de Licenciatura em

Matemática do campus.
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Os dados coletados a partir da análise documental foram organizados em categorias de análises, a

luz dos objetivos propostos para o estudo, evidenciando-se aspectos relevantes à temática

proposta. As entrevistas foram transcritas e analisadas com o intuito de se discutir sobre as

interfaces entre a Licenciatura em Matemática e o Subprojeto PIBID do Campus na perspectiva da

formação inicial do professor. 3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. O Curso de Licenciatura em Matemática no IFCE – Campus Cedro

3.1.1 Implantação

O curso de Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus Cedro foi autorizado pela Portaria

CEFETCE nº 299/GDG, de 1º de outubro de 2003, a qual instituía 65 vagas para o curso

supracitado, sendo distribuídas nos turnos diurno (30) e noturno (35), a serem preenchidas por

meio de concurso vestibular. As atividades tiveram início em fevereiro de 2004, com a primeira

turma no turno noturno.

O curso de Licenciatura em Matemática se estabeleceu em uma instituição cuja missão é contribuir

para o progresso socioeconômico local, regional e nacional por meio da formação cidadã advinda

da produção, disseminação e aplicação do conhecimento tecnológico e acadêmico ancorados no

tripé do Ensino, Pesquisa e Extensão, buscando o desenvolvimento sustentável, integrando-se às

demandas da sociedade e ao setor produtivo. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012).

O Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática do IFCE campus Cedro encontra-se

devidamente fundamentado: na Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

no Parecer CNE/CES 1302/2001, na Resolução CNE/CP 01/2002, no Parecer CNE/CP 09/2001, no

Decreto nº 5.626, de 22/12/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24/04/2002, na Resolução

CNE/CP 02/2002, no Parecer CNE/CP 28/2001 e no Regulamento da Organização Didática (ROD),

aprovado pela Resolução nº 033, de 02/09/2010, do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Ceará. Atendendo aos preceitos legais vigentes, o curso pretende:

formar um profissional competente, criativo, crítico, que domine os aspectos

filosóficos, históricos, culturais, políticos, sociais, psicológicos e

metodológicos, que se relacionam com o trabalho do professor, com a

gestão da escola, com a educação de jovens cidadãos brasileiros e com a

construção de uma sociedade democrática e inclusiva, buscando respostas

aos desafios e problemas existentes nas escolas brasileiras. (PROJETO

PEDAGÓGICO, 2012, p. 14)

A compreensão de que a formação docente não é um treinamento dos conhecimentos a serem

ensinados na escola, mas sim a mobilização e articulação de um conjunto de saberes necessários
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para o desenvolvimento profissional e, consequentemente, para um bom desempenho de suas

atividades, constituiu-se um fator relevante para implantação do Curso de Licenciatura em

Matemática, que por sua vez precisam

dispor de um currículo que possa prever a formação do conhecimento da

realidade ampla e local de educação, do conhecimento do conteúdo e do

conhecimento pedagógico sobre o conteúdo em articulação com outros

conhecimentos necessários à construção da identidade profissional docente,

quer seja do ponto de vista pedagógico, cultural, político, profissional ou

pessoal. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, p. 17)

Outro ponto fundamental na justificativa da criação do curso, foi a crescente demanda de

professores da Educação Básica, a qual apontava para a necessidade de 235 mil professores para o

Ensino Médio no país, o que não atende sequer a demanda para o segundo ciclo do Ensino

Fundamental, comprovada pelos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais

Anísio Teixeira – INEP. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, p. 18)

Ademais, essa realidade igualmente se observava na cidade de Cedro e na microrregião atendida

pelo IFCE – Campus Cedro, que possuía, na época da implementação do curso, uma rede estadual

de ensino composta por 30 escolas. Os resultados obtidos pelos alunos do Ensino Fundamental e

Médio tanto nas avaliações externas nacionais como Prova Brasil, - SAEB e Exame Nacional do

Ensino Médio – ENEM, quanto nas avaliações externas estaduais como Sistema Permanente de

Avaliação Educacional do Ceará – SPAECE argumentavam pela necessidade de profissionais

formados em Matemática para atuar na Educação Básica, principalmente na rede pública.

Diante deste cenário, o IFCE – Campus Cedro implementou o Curso de Licenciatura em

Matemática, com o objetivo de formar professores para o Ensino Fundamental e Médio, mediante o

desenvolvimento de competências advindas da relação entre teoria e prática, tornando-os aptos a

encararem os desafios adjacentes ao exercício da docência. O Curso se assenta nos valores e

princípios estéticos, políticos e éticos, estimulando a pesquisa e ao auto-aperfeiçoamento,

contribuindo para a melhoria da qualidade da Educação Básica. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012). O

Projeto do Curso apresenta como objetivos para o processo de formação do futuro professor:

Proporcionar ao licenciando uma formação ampla, diversificada, ética e

sólida no que se refere aos conhecimentos necessários para a prática

profissional; Promover, por meio das atividades práticas e dos estágios

curriculares vivenciados em diversos espaços educacionais, a integralização

dos conhecimentos matemáticos com as atividades de ensino; Promover a

imersão dos licenciandos em ambientes de produção e divulgação científicas

e culturais no contexto da matemática e da educação matemática; Formar o

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_licenciatura_em_matematica_do_ifce_campus_cedro_e_o_subprojeto_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.6-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



educador consciente de seu papel na formação de cidadãos sob a

perspectiva educacional, científica, ambiental e social; Capacitar os futuros

professores para o auto-aprimoramento pessoal e profissional constante.

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, p. 21)

No que diz respeito ao perfil do egresso, o Projeto do Curso (2012) idealiza um profissional que,

para além do domínio sobre os conteúdos de Matemática, consiga articular o ensino e a pesquisa a

fim de compreender as ideias que circundam tais conteúdos, de modo que possa realizar um

diálogo entre o conhecimento em ensino de Matemática e suas práticas pedagógicas. Espera-se

formar um profissional reflexivo capaz de analisar e decidir sobre a melhor metodologia,

instrumentos e estratégias de ensino a serem tomadas diante das especificidades de cada

conteúdo e realidade de cada aluno, de forma a favorecer uma melhor assimilação dos conteúdos e

um aprendizado com significado. Dentre as competências, habilidades e atitudes gerais comuns à

formação docente enfatizadas pelo Projeto do Curso, destacam-se:

dominar e ensinar os diferentes conteúdos da Matemática da Educação

Básica relacionando-os com outras áreas do conhecimento, bem como,

adequando-os às necessidades escolares próprias das diferentes etapas e

modalidades da Educação Básica; promover uma prática educativa que leve

em conta as características dos alunos e de seu meio social, seus temas e

necessidades do mundo contemporâneo e os princípios, prioridades e

objetivos do projeto educativo e curricular [...] analisar, criar e difundir, com

criticidade, materiais didáticos, propostas e estratégias de ensino de

Matemática para a Educação Básica que favoreçam o desenvolvimento das

potencialidades dos educandos, tais como criatividade, autonomia, raciocínio

lógico, intuição, imaginação, iniciativa, percepção e flexibilidade do

pensamento matemático; solucionar problemas reais da prática pedagógica,

observando as etapas de aprendizagem dos alunos, como também suas

características socioculturais, através da investigação sobre os processos de

ensinar e aprender, concebendo a prática docente como um processo

dinâmico [...] (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, p. 23)

A metodologia de trabalho proposta para o curso visa à articulação entre teoria e prática, bem

como um processo pedagógico mobilizador da produção de conhecimento, favorecendo a liberdade

de expressão, de modo que os alunos possam debater e refletir sobre temas circundantes da

profissão docente, resultando na produção escrita e de material didático.

É válido salientar que a ação metodológica do curso também busca, que os alunos participem

ativamente do curso, construindo ou reconstruindo aulas dinâmica. Buscando desta forma, o
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relacionamento entre as disciplinas de modo a superar algumas fragilidades, articulando assim, os

conteúdos e didática a partir dos referencias particulares e utilização de variadas linguagens. Para

tanto, a elaboração de contrato de convivência grupal com os alunos e as viagens de estudo,

caracterizaram-se como momentos riquíssimos em que, poderão ter o contato com a realidade

social, atentando-se para as dimensões didáticas: técnica, humana e política. O fomento as

atividades investigativas dos alunos também farão parte da ação metodológica, pois buscará

incentivar os alunos à pesquisa. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012)

A proposta de formação inicial da Licenciatura em Matemática do IFCE campus Cedro propõe-se a

formar o futuro profissional docente diante a partir de experiências similares a sua efetiva atuação,

propiciando vivências de modelos didáticos, atitudes, capacidades e modos de organização

adequados ao que se espera do futuro professor, promovendo-se uma efetiva inclusão social que

comtemple a diversidade cultural, face ao processo de globalização.

Os componentes curriculares, em torno dos quais os conteúdos estão

organizados, deverão ser desenvolvidos de forma contextualizada,

possibilitando o aproveitamento do saber matemático e das experiências de

ensino demonstradas pelos futuros professores licenciados em Matemática.

Dessa forma, a postura teórico-metodológica do presente projeto

privilegiará o método de resolução de problemas, a discussão, o

questionamento e a busca coletiva de estratégias pedagógicas que facilitem

o acesso ao conhecimento sistematizado da matemática, no âmbito do

ensino superior, e o domínio dos conteúdos escolares integrantes do

currículo do ensino Fundamental e Médio. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, p.

28)

Ressalta-se ainda a preocupação com o emergente contexto tecnológico, oportunizando assim

formação de competências direcionadas ao uso de ferramentas computacionais tanto para o ensino

de Matemática, como para a investigação e reflexão na ação, propondo-se que as metodologias

empregadas no desenvolvimento do currículo estejam voltadas para a formação de um profissional

prático-reflexivo. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, p. 28) 3.1.2 Organização curricular e

didático-pedagógica

O conjunto de competências profissionais a serem desenvolvidas alinhado às Diretrizes para a

Formação Inicial de Professores da Educação Básica em Nível Superior e aos Parâmetros

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio serviram de base a

elaboração do currículo do Curso de Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus Cedro,

caracterizado pela flexibilidade, articulando conteúdos e experiências interdisciplinares,

objetivando a não fragmentação da formação, assegurando uma indispensável preparação
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profissional dos futuros professores.

As disciplinas dispõem de carga horária dimensionada de acordo com o conjunto de núcleos

disciplinares, os quais são divididos em três grupos. O Núcleo dos Componentes Curriculares de

Natureza Específica é responsável pelo desenvolvimento e aprofundamento das competências

específicas para as habilitações do curso. As disciplinas específicas foram estruturadas a partir das

competências e conteúdos sugeridos para o Ensino Médio nos Parâmetros Curriculares Nacionais,

as quais serão organizados na forma de componentes curriculares, que serão ministradas por

professores formadores da área de Matemática, apoiados pelos professores formadores do Núcleo

de Formação Comum.

O Núcleo dos Componentes Curriculares de Natureza Didático-Pedagógica, busca desenvolver no

licenciando as competências necessárias para o pleno exercício da docência, caracterizado pelo

conhecimento sobre os conteúdos da Ciência da Educação Básica, processo de ensino

aprendizagem, organização e gestão de tempo e espaço, relação professor-aluno, bem como teoria

e prática, desenvolvimento curricular e transposição didática.

No que se refere ao Núcleo dos Componentes Curriculares de Natureza Complementar,

compreende as disciplinas que são importantes para o processo de formação inicial do professor,

pois, irá fornecer elementos que contribuíram para o uso das linguagens técnica e científica, além

dos conhecimentos históricos que subsidiaram o desenvolvimento de competências gerais para a

atuação do professor. Ressalta-se ainda que, esse núcleo objetiva

Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa

individual e coletiva, o que funcionará como um espaço interdisciplinar, com

a finalidade de proporcionar, ao futuro professor, oportunidades de reflexão

sobre a tomada de decisões mais adequadas à sua prática docente, com

base na integração dos conteúdos ministrados em cada período letivo.

(PROJETO DO CURSO, 2012, p. 36)

As disciplinas que compõem cada desses núcleos, foram escolhidas mediante critérios

estabelecidos pela Instituição, dentre os quais se destacam: adequação aos conteúdos

programados para a Educação Básica, nas duas últimas séries do Ensino Fundamental e as séries

do Ensino Médio, transposição didática dos conteúdos e articulação com a organização curricular

dos núcleos de formação, construção e produção do conhecimento, articulação entre teoria e

prática e em relação a situações-problema do cotidiano, bem como aos avanços científicos e

tecnológicos, flexibilização em relação aos interesses dos futuros professores e dos alunos,

articulação concomitante com a prática profissional (gestão de classe).

Os componentes curriculares distribuem-se ao longo de 08 (oito) semestres letivos, totalizando
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uma carga horária de 3.280 horas, das quais 2.220 horas são destinadas aos conteúdos de

natureza científicos-culturais, 200 horas a atividades Acadêmico-Cientifico-Culturais, 440 horas ao

Estágio Supervisionado e 420 horas direcionadas às práticas disciplinares e laboratoriais.

A participação em pesquisas educacionais, programas de extensão, elaboração de material

didático, desenvolvimento de projetos de eventos científicos, dentre outros, revelam-se como

possibilidades metodológicas para a realização das atividades práticas, ressaltando-se que essa

dimensão prática transcende o estágio, visando a promoção da articulação das diferente práticas,

destacando os procedimentos de observação e reflexão, oportunizando assim uma atuação em

situações contextualizadas, podendo ser enriquecida com tecnologias da informação. 3.2 O

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência no IFCE – Campus Cedro

Em 12 de dezembro de 2007 foi lançado o edital para seleção pública de propostas de projetos de

iniciação à docência voltados ao PIBID, o instituído pela portaria nº 72, de 9 de abril de 2010. Em

que, de acordo com suas normas gerais, aprovada pela portaria nº 260 de 30 de dezembro de

2010, era composta por: bolsas de iniciação à docência, destinadas aos alunos devidamente

matriculados nos cursos de Licenciaturas autorizados na forma da Lei; bolsas de coordenação

institucional, concedida apenas uma por projeto institucional; bolsa de coordenação de área,

permitida apenas 1 (uma) por subprojeto apresentado na proposta e uma bolsa de supervisão para

até, no mínimo 5 e máximo 10 bolsista de iniciação à docência. (PORTARIA nº 260, 2010).

O Projeto Institucional do PIBID do IFCE, constituído por subprojetos que representavam os cursos

de Licenciaturas dos Institutos Federais do Ceará que tinham interesse em participar do programa

foi analisado e aprovado. Assim, O Subprojeto do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus

de Cedro iniciou suas atividades contando com uma bolsa de coordenação de área, três bolsas de

supervisão e 15 bolsas de iniciação à docência. O Subprojeto previa um conjunto de ações que se

alinhavam com os objetivos propostos pelo programa, que por sua vez buscava:

incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente

para o ensino médio; valorizar o magistério, incentivando os estudantes que

optam pela carreira docente; promover a melhoria da qualidade da

educação básica; promover a articulação integrada da educação superior do

sistema federal com a educação básica do sistema público, em proveito de

uma sólida formação docente inicial; elevar a qualidade das ações

acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de

licenciaturas das instituições federais de educação superior; estimular a

integração da educação superior com a educação básica no ensino

fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação que

elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública; fomentar
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experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que

utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se

orientem para a superação de problemas identificados no processo

ensino-aprendizagem; valorização do espaço da escola pública como campo

de experiência para a construção do conhecimento na formação de

professores para a educação básica; proporcionar aos futuros professores

participação em ações, experiências metodológicas e práticas docentes

inovadoras, articuladas com a realidade local da escola. (PORTARIA nº 260,

2010)

Após esse período, o programa passa para uma reformulação, mediante a aprovação da portaria

nº 096 de 18 julho de 2013, que de acordo com as disposições gerais, tem por finalidade contribuir

com o processo de formação inicial, a fim de elevar a qualidade da educação básica, com isso irá

fomentar a iniciação à docência, concedendo bolsas e repasse financeiro para o custeamento das

atividades dos integrantes do programa. (Portaria nº 096, 2013). A partir disso, abriu-se um novo

edital para que as Instituições de Ensino Superior – IES interessadas em participar do programa

submetessem seus projetos institucionais com seus respectivos subprojetos.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE ao participar desse novo

edital, contemplou 21 cursos de licenciatura abrangendo 7 áreas de formação de professores, nas

modalidades presencial e a distância. O projeto institucional do IFCE busca evidenciar o contexto

educacional da região em que o programa será desenvolvido, as estratégias para inserção dos

bolsistas nas escolas e aperfeiçoamento da língua portuguesa, o processo de seleção,

acompanhamento e avaliação dos bolsistas de iniciação à docência e supervisão, a sistemática de

registo e acompanhamento dos bolsistas egressos, as atividades que serão realizadas para

socialização dos impactos e resultados do projeto e caso a instituição tenha participado ou

participe do programa, descrever os impactos e resultados de projetos anteriores. (PROJETO

INSTITUCIONAL, 2013)

O projeto institucional apresenta os subprojetos dos 21 cursos de licenciaturas participantes do

programa, identificando o número de bolsas de coordenação de área, supervisão e iniciação à

docência, bem como as ações e suas respectivas descrições de como serão realizadas.

O subprojeto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Cedro

possui 30 bolsas de iniciação à docência, 3 de supervisão e 2 de coordenação de área,

desenvolvendo atividade nas escolas parceiras: a Escola de Ensino Médio Vivina Monteiro

localizada na cidade de Icó – CE, Colégio Estadual Celso Araújo localizada no munícipio de Cedro –

CE e a Escola de Ensino Fundamental e Médio Professora Maria Afonsina Diniz Macedo pertencente

a cidade de Várzea Alegre – CE . Embora, não haja registros no Campus do início das atividades, o
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primeiro coordenador de área do Programa relatou que:

a adesão do IFCE – Campus Cedro na época ao projeto PIBID foi uma

iniciativa bem pensada, porque o PIBID para as licenciaturas, para quem

quer ser professor é um dos projetos importantes que a CAPES tem[...]

eram poucos professores e eu submeti o subprojeto na época [...]o tramite

é o que acontece hoje, a CAPES lança o edital e os professores das

licenciaturas que tiver interesse, concorre a esse edital, o edital é

institucional, cada subprojeto é submetido, mas, é submetido junto ao

projeto institucional” (Entrevistado 1)

O Subprojeto propõe como ações, cabe a nós mencionarmos: Formação inicial e continuada do

professor de Matemática; encontros e planejamentos coletivos interdisciplinar; conhecer como a

LDB está implementada na escola e no trabalho docente; estudo de Funções; estudo de

Geometria; resolução de problemas; avaliação, divulgação e socialização dos resultados e ações de

aperfeiçoamento da língua portuguesa. 3.3 Interfaces na perspectiva da formação inicial As

interfaces observadas entre o Projeto da Licenciatura e o Subprojeto do PIBID no IFCE campus

Cedro são apresentadas no quadro-síntese, destacando as de maior relevância para o objetivo

deste estudo. Estão inseridos ainda trechos das entrevistas realizadas com o primeiro e atual

coordenador de área do Subprojeto Cedro, bem como com atual coordenador do Curso de

Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus Cedro.

Perspectivas da
formação inicial do
professor

PPC da Licenciatura PIBID

Analisar, criar e difundir, com
criticidade, materiais didáticos,
propostas e estratégias de ensino de
Matemática [...]

Realização de encontros e
planejamentos coletivos
interdisciplinares

Compreender que se trata de uma
disciplina investigativa, cujo avanço é
fruto do processo de investigação e
resolução de problemas.

“Formação diferenciada por meio da
prática compensando as lacunas ainda
infelizmente, ainda existentes na
grade curricular do nosso curso de
Matemática, [...]”

Formar o educador consciente de seu
papel na formação de cidadãos sob a

Melhoramento da ação docente em
sala de aula, pois, faz com que o
aluno ingresse mais cedo na sala de
aula e se acostume com o ambiente,
deixando-o preparado para quando
terminar a licenciatura. (Entrevistado
3)
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Postura crítico-reflexiva perspectiva educacional, científica,
ambiental e social.

“Desenvolvimento de ações que
valorizem o trabalho coletivo,
interdisciplinar e com
intencionalidade pedagógica clara
para o processo de
ensino-aprendizagem.” (Portaria nº
096, 2013, p. 3)

Espera-se formar um profissional
reflexivo capaz de analisar e decidir
sobre a melhor metodologia,
instrumentos e estratégias de ensino a
serem tomadas diante das
especificidades de cada conteúdo e
realidade de cada aluno.

“Inserir os licenciandos no cotidiano
de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes
oportunidades de criação e
participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes de caráter inovador
e interdisciplinar que busquem a
superação de problemas identificados
no processo de
ensino-aprendizagem.” (Portaria nº
096, 2013, p. 3)

Relação teoria e prática

Dominar e ensinar os diferentes
conteúdos da Matemática da
Educação Básica relacionando-os
com outras áreas do conhecimento

“Produção de alguns jogos lúdicos,
[...]de Ensino de Matemática lá nas
escolas.” (Entrevistado 1)

Construção e reconstrução de aulas
dinâmicas

“Proporciona aos bolsistas uma
experiência rica, no sentido de dá um
embasamento teórico e prático para
as futuras atividades relacionadas ao
contexto escolar” (Entrevistado 2)

Vivências de modelos didáticos

“Desenvolvimento, testagem,
execução e avaliação de estratégias
didático-pedagógicas e instrumentos
educacionais, incluindo o uso de
tecnologias educacionais e diferentes
recursos didáticos” (Portaria nº 096,
2013, p. 3)

Promover, por meio das atividades
práticas e dos estágios curriculares
vivenciados em diversos espaços
educacionais, a integralização dos
conhecimentos matemáticos com as
atividades de ensino.

“Contribuir para que os estudantes de
licenciatura se insiram na cultura

escolar do magistério, por meio da
apropriação e da reflexão sobre
instrumentos, saberes e
peculiaridades do trabalho docente. ”
(Portaria nº 096, 2013, p. 3)

Promover uma prática educativa que
leve em conta as características dos
alunos e de seu meio social.

Proporcionar aos futuros professores
participação em ações, experiências
metodológicas e práticas docentes
inovadoras, articuladas com a
realidade local da escola.
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Conhecimento da
realidade escolar

Promover experiências similares a
sua efetiva atuação

Evidenciar o contexto educacional da
região
Fornecimento de experiências para a
convivência futura no meio escolar.
(Entrevistado 2)
“Pensou-se muito na questão do
IDEB das escolas parceiras, as quais
poderiam ser municipais ou
estaduais.” (Entrevistado 1)
“Antigamente quando a gente não
tinha esse programa ou o número de
estágio era menor, a maioria dos
professores diziam que não saiam
com competências suficientes para
encarar a sala de aula, [...] hoje não, o
PIBID ao meu ver, tem como grande
importância que o professor saia
graduado e apto a exercer a profissão
em sala de aula.” (Entrevistado 3)
“Estudo do contexto educacional
envolvendo ações nos diferentes
espaços escolares, como salas de
aula, laboratórios, bibliotecas,
espaços recreativos e desportivos,
ateliers, secretarias” (Portaria nº 096,
2013, p. 3)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise documental relacionada à temática proposta foi de extrema importância para a

compreensão da relação existente entre o Curso de Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus

Cedro e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, possibilitando-se destacar os

aspectos mais relevantes do projeto do Curso de Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus

Cedro em consonância com os do referido programa e seu respectivo subprojeto no campus.

O quadro síntese, construído a partir da análise documental e das entrevistas com os

coordenadores de área do projeto e do curso, permitiu observar as interfaces entre o Projeto do

Curso de Licenciatura em Matemática e Subprojeto do Programa institucional de Bolsas de

Iniciação à Docência – PIBID, as quais foram agrupadas em três categorias de análise que

dialogam com o processo de formação inicial e continuada, possibilitando assim, relacionar com

mais clareza aspetos que contribuem significativamente para os dois campos de formação – a

universidade e a escola –, possibilitando uma formação de qualidade, emergindo como um leque

de oportunidades tais como, a aproximação com realidade educacional ainda no processo de

formação inicial, a expansão dos conhecimentos acadêmicos.
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