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RESUMO
O presente trabalho configura-se como uma metapesquisa que buscou analisar as  atividades relacionadas ao projeto
interdisciplinar Matemática e Pedagogia, vinculado ao Programa de Incentivo de Iniciação à Docência – Pibid,
desenvolvido pela Universidade Estadual de Alagoas - Uneal.  Destacamos nosso olhar sobre os licenciandos em
Pedagogia, visto que refletir sobre a formação docente daqueles que ensinam e/ou ensinarão Matemática desde os
primeiros anos de escolarização é extremamente relevante, pricipalmente quando consideramos a representação
aversiva que, em sua maioria, as docentes em pedagogia fazem em relação a matemática. Estabelecemos como
objetivo analisar as narrativas das bolsistas  sobre a  contribuição do Pibid na formação matemática dessas licenciandas
em Pedagogia. Para isso, observamos as futuras docentes, durante o planejamento de uma sequência didática para
ensinar frações a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.  Constatamos que os estudos e reflexões realizadas
durante o percurso do grupo trouxeram relevantes contribuições para o desenvolvimento profissional destes futuros
professores, principalmente no que se refere à mudança de estratégias, de atitudes, e ampliação do seu conhecimento
específico.
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INTRODUÇÃO
 
A matemática faz parte de nossa vida e a utilizamos nas mais variadas situações do nosso dia a dia.  De acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN &769;s (1997), a matemática se apresenta como um conhecimento de muita
aplicabilidade e tem um importante papel ao contribuir para o desenvolvimento das capacidades intelectuais,
estruturação do pensamento, na formulação do raciocínio lógico, além de ser essencial para a construção de
conhecimentos em outras áreas curriculares.
Por outro lado, temos constatado que os conteúdos são trabalhados sem haver uma contextualização, tornando a
aprendizagem mecânica e impossibilitando que o aluno faça uma relação entre teoria e prática. Em decorrência disso, é
necessário que os conteúdos matemáticos sejam ensinados de forma significativa, tornando a aprendizagem acessível
a todos.
Atuando como docentes do ensino básico da escola pública, sempre surgiram inquietações geradas pelo incômodo da
não aprendizagem matemática dos alunos, além da aversão e das dificuldades apresentadas em relação aos conceitos
matemáticos. O resultado de tudo isso vem sendo evidenciado nas avaliações internas e externas, como as do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB.
Com relação ao ensino de Matemática, observamos uma ênfase exagerada em procedimentos mecânicos que não
refletem sobre os conceitos que precisam ser aprendidos. Diante disso, nos motivamos em participar do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – Pibid/Uneal: Articulação entre a universidade e escolas de educação
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básica: múltiplos olhares teórico-metodológicos na formação docente, constituído por diversos subprojetos e atendendo
licenciaturas em cinco campi.
O desenvolvimento das ações do Pibid tem permitido a reflexão dos professores sobre a prática, atenuando o
distanciamento entre esta e a teoria.  Em decorrência disso, ele efetivamente tem contribuído para a superação das
dificuldades encontradas na prática docente, visto que seus objetivos são norteados pela valorização da profissão
docente e pela melhoria do ensino e da aprendizagem escolar.
No Campus III, somos participantes do subprojeto interdisciplinar Matemática e Pedagogia: “Prática Reflexiva do
Professor de Matemática: atividades investigativas na sala de aula”. Esse subprojeto desenvolve ações que envolvem
professores e licenciandos do curso de Pedagogia e Matemática e professores da Educação Básica.
Em torno deste projeto, realizamos diversas experiências relevantes para nossa formação enquanto professores. As
atividades do subprojeto, iniciadas em 2014, se desenvolveram continuamente por meio de reuniões, estudos
individuais e em grupos, minicursos, e permanente contato com professores universitários e licenciandos em
Matemática e Pedagogia. Elas se nortearam na concepção de que “atividades formativas que trabalham a complexidade
da prática docente, articulando teoria e prática, contribuem fortemente para a melhoria no ensino e aprendizagem da
Matemática” (SILVA NETO, SILVA E PEREIRA NETO, 2013, p.13).
Esse subprojeto é composto por professores da Instituição de Ensino Superior (coordenadores de área), por docentes
da escola pública (supervisores) e por licenciandos em Pedagogia e em Matemática. Como bem afirma De Paula e
Pavanello (2009), a articulação entre universidades e escolas públicas cria espaços motivadores por meio da integração
entre acadêmicos e professores da escola básica.
Particularmente neste texto, destacamos nosso olhar sobre os licenciandos em pedagogia, visto que refletir sobre a
formação docente daqueles que ensinam e/ou ensinarão Matemática desde os primeiros anos de escolarização é
extremamente relevante. Desse modo,descrevemos algumas experiências vivenciadas no âmbito do PIBID, em especial
as realizadas com os licenciandos em pedagogia, sobre frações.
 
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS
 
Nakarato, Mengali e Passos (2011),  discutirem sobre a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental e os cursos
de formação inicial de professores, curso de Pedagogia:
[...] uma formação centrada em processos metodológicos, desconsiderando os fundamentos da matemática. Isso
implicava uma formação com muitas lacunas conceituais nessa área do conhecimento. [...] Se os cursos de habilitação
ao magistério pouco contribuíram com a formação matemática das futuras professoras, os cursos de pedagogia, na
maioria das instituições superiores, mostravam-se ainda mais deficitários (NAKARATO, MENGALI & PASSOS, 2011, p.
18)
Curi (2005 apud NAKARATO, MENGALI & PASSOS, 2011), relata que 90% dos cursos de pedagogia priorizam as
questões metodológicas como essenciais à formação desse profissional e que as disciplinas que abordam tais questões
têm uma carga horária bastante reduzida. Nesses cursos, são raras as indicações de atividades que estimulem os
futuros professores à prática da pesquisa em educação matemática, principalmente no que diz respeito ao ensino e à
aprendizagem nos anos iniciais.
Megid (2009) descreve a sua experiência como formadora de professores dos anos iniciais nas disciplinas que
envolvem o ensino e a aprendizagem da matemática em cursos de pedagogia, destacando as memórias contidas nos
relatos das professoras em formação sobre suas primeiras experiências com a aprendizagem de matemática. Relata
que, frequentemente, tais lembranças trazem tristeza aos estudantes de pedagogia que, ao se depararem com
disciplinas que envolvam a matemática, sentem-se desconfortáveis.
Ao iniciar a disciplina matemática em cursos de pedagogia, costumamos solicitar que escrevam dois episódios que lhes
vem à lembrança, relacionados à matemática. [...] Lembram-se dos castigos dos pais e dos professores por não
decorarem a tabuada ou por errarem exercícios, ou ainda por realizarem o exercício de forma diferente daquela
esperada pelo professor. Segundo seus relatos, não eram bons em matemática. (MEGID, 2009, p.55)
             
Carvalho (2012) apresenta sua pesquisa sobre a prática pedagógica na disciplina Fundamentos do Ensino da
Matemática em um curso de pedagogia que forma o professor para atuar na educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental. Em sua metodologia, a pesquisadora incentivou a produção de registros escritos com o objetivo de
resgatar as histórias de vida escolar e pessoal das alunas de pedagogia para que pudessem refletir sobre a profissão
docente.
Ao incentivar os alunos a registrarem as aulas sobre o ensino da matemática objetivou-se fundamentar os registros

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/contribuicoes_do_pibid_a_formacao_matematica_de_licenciandas_em_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



como instrumentos de formação docente, pois a leitura deles indica como os alunos pensam e propõem seus trabalhos;
quais são os problemas que enfrentam durante o seu processo de formação, como utilizariam os recursos didáticos
disponíveis; e, principalmente, em que perspectiva educativa o professor (autor do relato) se fundamenta para construir
seu fazer pedagógico, favorecendo, assim, o exercício da prática reflexiva. (CARVALHO, 2012, P. 862)
Pereira Neto e Silva Neto (2012) desenvolveram uma pesquisa sobre as concepções de professores/discentes de um
curso de formação de professores sobre o ensino de matemática e levantaram a seguinte questão: como os professores
do ensino fundamental dos anos inicias, que na sua formação acadêmica não são matemáticos e sim pedagogos,
enxergam a disciplina matemática? Qual a representação sociocultural que esses fazem da matemática? Em suas
observações, concluíram que os relatos dessas professoras apontaram que a aversão à matemática existe e agrava-se
com a progressão escolar, com a progressão da complexidade dos problemas matemáticos.
Almeida, Pereira Neto e Silva Neto (2011) descreveram, em seu estudo, um relato de experiência de uma professora de
matemática da educação básica, suas crenças e concepções sobre o curso de licenciatura em matemática da
Universidade Estadual de Alagoas. A professora S. inicia seu relato contando que sempre gostou de matemática até
tirar uma “nota baixa” na 6ª série: “A professora me transmitia pânico, ela ao entrar na sala falava seu cordial “bom dia”
e transmitia os conteúdos de forma mecânica [...]passei a me dedicar mais ao estudo desta disciplina na intenção de
não mais passar por tal constrangimento e provar àquela professora carrancuda e a mim mesma que eu era capaz de
aprender”.
Aos 14 anos, começou a cursar o magistério e com 30 anos iniciou o curso de licenciatura em matemática na
Universidade Estadual de Alagoas: “nos primeiros meses na faculdade parecia que falavam uma língua estrangeira
totalmente desconhecida e indecifrável, foi chocante. Ao assistir às primeiras explicações me atrevi a fazer algumas
perguntas e me surpreendi ao ouvir risos dos colegas e respostas arrogantes de alguns professores. Decidi assistir às
aulas em silêncio!”
A Matemática é uma disciplina amada e odiada ao mesmo tempo. Amada por ser desafiadora e muito necessária.
Odiada porque ao longo dos tempos criou-se um mito de que a mesma só seria absorvida por pessoas com genialidade
e dedicação extrema. Odiada também pelo fato de que muitos dos que a transmitem tendem a dificultar o seu
entendimento e manter a expectativa de que os acessos aos conhecimentos matemáticos são infinitamente complexos.
(Almeida, Pereira Neto e Silva Neto, 2011, p. 57)
Os professores de Matemática dos anos iniciais têm sido tradicionalmente “treinados a ensinar” aritmética às crianças
com o propósito de fazê-las apresentar respostas corretas. Isso lhes dificulta a realização de suas principais tarefas, que
consistem em encorajar o pensamento espontâneo.
Silva Neto (2012), ao investigar a concepção de professores de Matemática sobre a formação continuada em Alagoas,
ressalta o distanciamento entre a prática docente do professor e o modelo de formação que tem sido ofertado pelas
atividades de formação. Já Silva Neto, Silva e Pereira Neto (2013) constataram que o processo de formação docente
tem privilegiado a instrumentalização do ensino, restringindo-se a trabalhar técnicas e sequências de conteúdos,
desconsiderando a importância de criar um ambiente em que esse docente reflita criticamente seu papel nesse
processo, a partir do conhecimento dos conteúdos prévios dos alunos e da realidade sociocultural em que a
comunidade escolar está envolvida.
A cada nova pesquisa sobre as representações, crenças, saberes e concepções que os alunos do curso de pedagogia
possuem sobre o ensino da matemática, mais se percebe a necessidade de reformulação dos currículos destes cursos
e da ruptura de uma concepção fabril/tecnicista sobre formação inicial docente.
Os cursos de formação de professores destacam, em seus currículos, saberes que consideram fundamentais para a
formação do docente, esses são considerados saberes acadêmicos. Segundo Tardif (2012), na academia, são
priorizados os saberes de competência técnica, pedagógicas e os saberes científicos: disciplinares e curriculares.
Porém, argumenta que a formação docente passa, necessariamente, por uma atividade social, reflexiva e prática.
Não é incomum ouvir relatos de professores em início de carreira que enfrentam desafios no processo de ensino e
aprendizagem, em que os saberes científicos aprendidos na academia não são suficientes para o exercício profissional
docente. Essas experiências, na prática de sala de aula, configuram-se como um importante aspecto da formação do
profissional docente, são os chamados saberes experienciais.
A carreira docente não se limita apenas à formação e aos saberes desenvolvidos durante a convivência acadêmica,
compõe-se das relações que o professor estabelece no seu espaço sociocultural, suas relações com alunos, com os
demais professores, com as normas de funcionamento da unidade escolar. Enfim, a carreira docente envolve todas as
relações que o profissional docente estabelece ao longo do seu exercício profissional.
            Tomando-se como verdade que a maioria dos estudos apontam para um registro de caráter aversivo que a
matemática desperta nas alunas de pedagogia, considerando as reflexões sobre os cursos de formação profissional
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docente e o processo de desenvolvimento profissional docente, chega-se a conclusão de que, para atenuar o
distanciamento dicotômico entre teoria e prática e, consequentemente, contribuir para uma formação profissional, faz-se
necessário romper com o paradigma atual acerca do ensino da matemática nas escolas básicas e da concepção de
formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática. A academia, os professores formadores e os
pesquisadores dos cursos de Pedagogia precisam romper com a lógica cientificista e começarem a desenvolver
pesquisas que valorizem os saberes experienciais dos professores, seu habitus[1]. Precisam dar ouvidos aos relatos
dos seus alunos e às expectativas positivas e/ou negativas, que estes possuem sobre o ensino de matemática.
Precisam, antes de mais nada, entender como os alunos da educação básica constroem seu conhecimento sobre
matemática, como pensam e operam sobre as questões matemáticas do dia-a-dia, como relacionam a matemática
construída socioculturalmente com os saberes matemáticos curriculares.
 
O GRUPO, A ESCOLA E O TRABALHO
 
O grupo é formado por dois professores da Uneal, coordenadores de área; um professor colaborador, pesquisador na
área de Educação Matemática; 3 professoras da Educação Básica, supervisoras; e, 22 alunos do curso de Licenciatura
em Matemática e Pedagogia do campus III da Uneal.
Uma das escolas parceiras desse projeto é uma escola pública estadual, localizada na região periférica da cidade de
Palmeira dos Índios, Alagoas. Nela, há turmas do 6° ao 9°anos do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º anos do Ensino
Médio, sendo selecionada devido os baixos índices do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.
O trabalho do Pibid de Matemática da Unealiniciou no primeiro semestre do ano de 2014. No primeiro momento foram
realizadas reuniões semanais com a participação de todos envolvidos no projeto (coordenadores, colaboradores,
supervisores e acadêmicos). Essas reuniões se constituíram de reflexões, tendo como foco o processo de ensino e a
aprendizagem em matemática e sendo substanciadas por leituras previamente selecionadas pelos coordenadores.
            Posteriormente, os alunos bolsistas foram divididos em subgrupos que realizaram suas atividades em uma
determinada escolacom a cooperação da supervisora, professora da escola participante do projeto. Para essa divisão,
utilizamos como critério as possibilidades de horário dos bolsistas, visto que eles estudam na Uneal em diferentes
horários. Vale salientar que estes grupos ficaram com uma quantidade uniforme de participantes.
Após essa divisão, os alunos fizeram uma visita à escola com o propósito de obter informações sobre o corpo docente,
o Projeto Político Pedagógico – PPP, o espaço físico e todo o seu funcionamento.Durante a visita, os licenciandos,
bolsistas do Pibid, entrevistaram a gestora e as coordenadoras pedagógicas, discutindo os objetivos do projeto. Entre
eles, destacamos:

• Desenvolver ações norteadas por procedimentos reflexivos, considerando as múltiplas dimensões que envolvem
a prática docente;

•  Analisar diferentes metodologias de ensino da Matemática, sempre levando em consideração as experiências e
saberes do professor;

•  Refletir sobre as atividades práticas desenvolvidas, investigando e/ou construindo situações didáticas que
permitam a melhoria da aprendizagem matemática dos alunos.

 
Esse grupo foi dividido em dois outros subgrupos: um com alunos de licenciatura em Matemática, que desenvolveu suas
atividades com uma turma do 2º ano do Ensino Médio; e, o outro composto por alunas do curso de Pedagogia e um
aluno do curso de Matemática, que desenvolveu suas atividades com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental.
Diante das dificuldades de alguns bolsistas, decidimos realizar minicursos e oficinas para a revisão dos conteúdos de
matemática do Ensino fundamental. Essas dificuldades foram expressas inicialmente por alunas da Pedagogia, mas
durante as oficinas, percebemos que os alunos de Matemática também apresentaram algumas dificuldades, sobretudo
em como ensinar os conceitos matemáticos.
No primeiro contato dos bolsistas com os alunos da escola, eles desenvolveram atividades que fizeram com que os
discentes expressassem seus sentimentos em relação à matemática. Na turma do ensino médio foi realizada uma
enquete sobre qual figura mais representava seus sentimentos em relação à disciplina; na turma do 6º ano foram
utilizados cartolinas e lápis de colorir para que desenhassem sobre o que pensavam sobre a disciplina e, logo após, os
bolsistas contaram a lenda do tangran e montaram o quebra-cabeça chinês. Estas atividades proporcionaram uma
aproximação singular entre os futuros docentes e os discentes da escola, o que facilitou o desenvolvimento das
próximas atividades.
Em seguida, os bolsistas observaram algumas de nossas aulas de matemática, anotando suas impressões e
considerações. Após essas atividades iniciais, nos reunimos algumas vezes e decidimos qual o conteúdo seria
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trabalhado numa sequência de atividades didáticas que os bolsistas desenvolveriam junto aos alunos da escola. Nessas
reuniões, tínhamos o propósito de planejar atividades que tornassem o ensino e aprendizagem mais significativos para o
aluno e, em decorrência disso, decidíamos que conteúdos matemáticos trabalhar.
Nesse texto, apresentamos uma experiência desenvolvida com a turma do 6º ano do Ensino Fundamental. Na
preparação da sequência, decidimos utilizar o Tangram para ensinar o conceito de fração e seus diferentes significados
– concepções, parte-todo, frações equivalentes, entendendo que a manipulação das peças do Tangram podem tornar
esses significados mais compreensíveis. Para isso, elaboramos algumas questões que intencionalmente desenvolviam
estes significados.
           
PLANEJANDO A ATIVIDADE: Contribuições para as futuras pedagogas
 
Diante da escolha do conteúdo frações e da escolha do material que iríamos utilizar, percebemos o receio das futuras
pedagogas participantes do Pibid, pois o conceito de frações ainda não estava claro para elas, o que necessitava mais
estudos. Foram dedicados cinco encontros, em que revemos e aprendemos sobre este conteúdo, desencadeando,
naturalmente, discussões teórico-pedagógicas que envolvem o processo de ensinar frações.
Em seus relatos, surgiram elementos que apontavam para a dificuldade de se trabalhar de outra forma que não fosse de
maneira tradicional. Conforme podemos observar na fala de uma das acadêmicas.
“É muito difícil trabalhar frações utilizando o Tangram, seria muito mais fácil se fosse da outra maneira”.
 
Essa “outra maneira” seria a aplicação mecânica dos algoritmos, como o trabalho formal com conteúdo de fraçõesé
geralmente realizado na escola pelos professores: exposição do conteúdo, exercício modelo feito pelo professor e
exercícios de fixação. Nesse contexto, o uso de figuras é tratado de forma isolada sem fazer conexões com outros
conceitos.
Compreendemos que as concepções do professor podem sofrer influências de suas experiências anteriores a sua
atuação profissional. Nesse sentido,Tardif(2012) diz que o saber profissional é constituído de saberes proveniente de
várias fontes, em que converge a história de vida do indivíduo, da sociedade em que está inserido, da instituição
escolar, de outros atores educativos, entre outras.
Diante dessa fala, foi levantada, pelo coordenador e pela professora supervisora, a necessidade de se repensar a
prática docente não só no ensino de frações, mas dos conteúdos matemáticos de maneira geral. A esse respeito,
analisando a articulação de documentos normativos com a prática de professores que ensinam matemática nos anos
iniciais, Friederich, Kruger e Nehring (2009) afirmam a importância da análise reflexiva sobre os documentos e as
práticas formativas para o professor trabalhar com seus alunos de maneira diferente.
Acreditamos que essa reflexão oportunizou que as futuras professoras analisassem o ensino de Matemática de um
modo amplo, percebendo a complexidade da ação docente. Nesse sentido, elas constituíram um novo olhar para as
atividades de planejamento do professor.
Por exemplo, quando selecionamos o material para utilizar na sequência de atividades, certo pavor foi externado pelas
licenciandas nos encontros, o que possivelmente ocorria por desconhecer os diferentes significados de frações e a
relação do que é o todo. No entanto, essa lacuna precisou ser superada por parte dos futuros professores, pois do
contrário poderiam reproduzir concepções equivocadas sobre o tema. Para isso, enquanto estávamos planejando,
manipulamos o material selecionado, simulando previamente a atividade, visto que as bolsistas ainda não haviam
compreendido como utilizá-lo.
“ (…) pude perceber a necessidade do ensino da matemática de uma forma dinâmica, critica e reflexiva (P1)
“ (…) foi a partir desse projeto que eu tive a oportunidade de atuar diretamente em sala de aula lecionando a disciplina
de matemática e ainda aperfeiçoei-me enquanto graduanda em pedagogia,(P3)
“ (…) no decorrer dessa ação no projeto, constatou-se que o PIBID tem oferecido a oportunidade de refletir criticamente
sobre a prática docente de um professor de Matemática, ressaltando que essa experiência foi riquíssima, pois
Pedagogo também é professor de Matemática (P2)
 
Como bem afirmamMagina, Bezerra e Spinillo (2009).
 
Parece haver, então, a necessidade de se explorar formas alternativas de ensino que considerem uma visão mais ampla
da fração [...], que encorajem o aluno a adotar seu conhecimento informal sobre frações e que o auxiliem na superação
das dificuldades encontradas em relação a esse conceito. (p. 415)
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                Dentro dessa perspectiva, planejamos uma sequência de atividades a ser desenvolvido com os alunos.
Na elaboração da primeira atividade, os futuros professores demonstraram uma maior dificuldade, necessitando de
vários encontros para a conclusão.  Essa atividade tinha como objetivo de que os alunos, por meio da manipulação das
peças do tangram, compreendessem a definição de fração, estabelecessem proporções de figuras com relação ao todo
e que passassem a utilizar corretamente a nomenclatura para escrita e fala a respeito das frações.
Desse modo, propusemos aos alunos que montassem o quadrado, utilizando todas as peças do quebra-cabeça. Em
seguida, fazendo uso de duas ou três peças, solicitamos que os alunos respondessemaos seguintes questionamentos:
Quantos triângulos pequenos formam o quadrado?Um triângulo pequeno corresponde a quantos quadrados?Quantos
triângulos pequenos cabem no triângulo médio?Quantos triângulos médios cabem no quadrado?Quantos triângulos
pequenos cabem no triângulo médio?
Inicialmente, as bolsistas sentiram dificuldade em perceber que as figuras representavam a mesma parte do todo,
embora manipulando o material concreto. Porém, reunindo-se mais vezes conosco, ouvindo a opinião do licenciando em
Matemática, elas refletiram sobre os diferentes significados de frações.
Na simulação, percebemos que as futuras professoras revelavam compreender conceitos que não tinham muito
significado para elas, embora estivessem no ensino superior. Evidenciamos tal fato quando realizamos outra atividade,
discutindo o conceito de frações equivalentes. Nela, foi pedido que os alunos construíssem um retângulo, utilizando o
quadrado menor e dois triângulos pequenos. Em seguida, construíssem o mesmo retângulo, retirando o quadrado
pequeno e utilizando o paralelogramo para formar um retângulo.
Concordamos com Vergnaud (2009) quando afirma que um conceito se forma a partir de várias situações, por mais
simples que sejam. Nesse sentido, acreditamos que o planejamento da sequência e sua simulação produziram
resultados positivos, pois foram de grande importância para a compreensão das bolsistas sobre o conceito de frações.
Na última atividade, para desenvolver os conceitos de adição e subtração de frações pedimos aos alunos que
formassem desenhos utilizando peças do tangram. Essa atividade não trouxe muitos problemas para as futuras
professoras, visto que, devido ao tempo destinado à sequência, só foi possível trabalhar com frações homogêneas.
Ao voltarmos nossa atenção para as bolsitas percebemos um comportamento comum em todas, a insegurança e o
medo, talvez pelo inicio à docência ou pela própria relação que estás desenvolveram com a matemática. Uma relação
aversiva.
“O medo foi iminente, todavia a vontade de superá-lo era maior. No primeiro contato com a turma pude perceber que
seria possível sim, uma pedagoga superar seus próprios anseios e ajudar a alunos do Ensino fundamental anos finais, a
verem a matemática com outra ótica.(P1)”
 
“A priori, surgiu certa insegurança, o medo de ensinar matemática para alunos de sexto ano, todavia, foi um grande
desafio, aos poucos esse medo foi superado (…)  O sentimento de insegurança foi constante, no entanto, a estratégia
de trabalhar com Tangram no primeiro momento foi excelente, pode-se conhecer um pouco de cada aluno, o que eles
acham da matemática”. (P2)
 
Da Rocha Falcão (2010), ao discutir os motivos da aversão à matemática nas escolas brasileiras, alerta para os
depoimentos de alunos que expressam a matemática como uma disciplina chata e que a dificuldade de aprendizagem
desses alunos nas escolas brasileiras se dá pela “chatice” da escola. Ao tentar entender os motivos dessa “chatice”
conclui:
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            Este texto teve o objetivo de descrever algumas contribuições do Pibid na formação matemática de futuras
pedagogas. Ele é resultante de atividades realizadas pelo subprojeto interdisciplinar Matemática e Pedagogia,
vinculadas ao Pibid/Uneal.
Baseando-se nos estudos e reflexões sobre a ação docente e sobre o ensino e aprendizagem matemática,
desenvolvemos uma sequência de atividades para ensinar frações no sexto ano. Identificamos relevantes contribuições
dessa formação para o desenvolvimento profissional destes futuros professores, principalmente no que se refere à
mudança de estratégias, de atitudes, e ampliação do seu conhecimento específico.
No que se refere ao conhecimento matemático, observamos que as discussões, as aulas de revisão, bem como os
encontros para o planejamento das atividades a serem trabalhadas com os alunos, possibilitaram que os futuros
professores confrontassem suas diferentes concepções e, em decorrência disso, contribuíram para sua aprendizagem
de conceitos matemáticos.
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