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RESUMO: Neste trabalho, descrevemos etapas do processo de elaboração e de reelaboração de novas atividades
realizadas em grupo cujas características serão descritas, estas são aplicadas em aulas de matemática do nível básico
da rede pública de ensino, por parte da equipe do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) de
Matemática da Universidade Federal de Sergipe. À medida em que algumas das características vão sendo indicadas,
encontramos aspectos presentes em trabalhos teóricos, a exemplo de Vygotsky (1989), Parrilla (1996), Gama e
Fiorentini (2009), que examinam os grupos colaborativos e, a partir dessas semelhanças, fazemos uma análise sobre
em que grau o grupo em questão pode ser apontado ou não como um grupo colaborativo.
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ABSTRACT: In this paper, we describe steps of the production process and re-elaboration of new activities, with the
description of these features, to be implemented at the basic level math classes, by the PIBID (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência) team of Mathematics at the Universidade Federal de Sergipe. While some of the
features are being shown, we find aspects present in theoretical works that examine the collaborative groups, like
Vygotsky (1989), Parrilla (1996), Gama e Fiorentini (2009), whom study the collaborative groups, and from these
similarities, we do an analysis of the degree to which the group in question may be appointed or not as a collaborative
group.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho, pretendemos relatar algumas etapas do desenvolvimento, elaboração e reelaboração de novas
atividades para o ensino de Matemática, situado no período compreendido entre março de 2014 até junho de 2015,
dentro do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de iniciação à Docência) do curso de Licenciatura em
Matemática da Universidade Federal de Sergipe.
O PIBID é um programa que visa o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação
básica. O programa concede bolsas para alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência,
desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede
pública de ensino através da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Entre os
procedimentos do projeto, está a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua
formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da
licenciatura e de um professor da escola, também bolsistas, que são respectivamente o coordenador e o supervisor.
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Podemos citar aqui alguns dos principais objetivos do subprojeto da Licenciatura em Matemática da UFS, que são:
incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; elevar a qualidade da formação inicial de
professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; contribuir
para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações
acadêmicas no curso de licenciatura, além disso, inserir os licenciandos no cotidiano das escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas e tecnológicas
e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no
processo de ensino-aprendizagem. Neste ponto, consideramos importante ressaltar, como bolsistas licenciandos que
somos, que essa convivência cotidiana no ambiente escolar muito contribui para nossa formação no sentido de que o
dia-a-dia das escolas é exposto de maneira mais efetivado que, por exemplo, nas disciplinas de Estágio Supervisionado.
A equipe atual, da qual fazemos parte, é composta por vinte e dois bolsistas, dentre os quais dezesseis são estudantes
de licenciatura com bolsa remunerada, três são estudantes de licenciatura que atuam como voluntários, dois são
bolsistas remunerados, que são chamados de supervisores e que são professores da Rede Estadual de Ensino e um
bolsista remunerado, chamado de coordenador e que é professor do Departamento de Matemática da UFS.
No contexto da Universidade Federal de Sergipe, os subprojetos de Matemática fazem parte do PIBID, desde que o
primeiro programa foi desenvolvido, em 2009 (a partir de um edital da CAPES publicado em 2007). Consideramos
importante apontar essa nota histórica, pois ela esclarece o fato de termos encontrado, ao iniciarmos nosso subprojeto,
em 2014 uma série de atividades de ensino desenvolvidas e implementadas.
 
ELABORAÇÃO E REELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES
Nossa maneira de trabalho compreende duas reuniões semanais, uma delas nas quintas-feiras, com a presença do
coordenador e, eventualmente, dos supervisores e uma nas terças-feiras, somente entre os licenciandos. Na primeira
fase do programa, iniciada em março de 2014, começamos a conhecer as atividades já existentes, cerca de oitenta, que
haviam sido elaboradas nos programas PIBID anteriores. Esta etapa ocorria nas reuniões semanais com a presença do
coordenador e supervisores. Essas atividades eram sugeridas e apresentadas pelo coordenador e, nesses momentos,
formávamos grupos e aplicávamos as atividades e jogos que haviam sido propostos para aquele dia.
Mesmo trabalhando com atividades já prontas, o coordenador solicitava que aparecessem sugestões em relação aos
conteúdos, à dinâmica e à aplicabilidade da atividade numa sala de aula. Em poucas semanas, fomos percebendo e nos
adequando a uma realidade em que nossas recomendações eram de fato avaliadas e analisadas com seriedade. Foi se
consolidando, na prática, a ideia de que nossas propostas valiam tanto quanto as do coordenador ou dos supervisores.
A compreensão desse fato, ainda que de maneira não consciente para todos, teve como consequência natural uma
mudança em nossa postura. Ainda que não compreendêssemos completamente o alcance dessa mudança, o fato é que
fomos assumindo uma identidade com o grupo e um comprometimento com a realização dos trabalhos.   
Esse fenômeno pode ser verificado nas reuniões das terças-feiras, sem a presença do coordenador ou dos
supervisores. Nessas ocasiões, não há uma pauta detalhadamente sistematizada pelo coordenador, mas apenas
orientações gerais, que aplicamos de acordo com as características específicas de cada reunião. Por exemplo, se há a
necessidade de analisar ou confeccionar uma atividade, alguns integrantes se responsabilizam e executam cada
trabalho. Em geral, nas reuniões das terças, desenvolvemos e confeccionamos as atividades, sugeridas por alunos do
grupo, pelo coordenador ou pelos supervisores. Quando necessário, sabemos que temos autonomia para fazemos
adaptações e correções nas que já existem e também elaborarmos novas atividades, sendo que as mudanças são
discutidas nas reuniões das quintas. Em relação à essa elaboração de novas atividades, o grupo de licenciandos foi
dividido em alguns subgrupos, com o fim de produzi-las. Essa divisão ocorreu de acordo com as características e as
escolhas de cada um, sendo que os temas também foram discutidos coletivamente. Um dos grupos está estudando e
tentando desenvolver ou adaptar atividades mais específicas para indivíduos portadores de necessidades especiais,
enquanto outro grupo tenta também desenvolver ou adequar atividades com a utilização de ferramentas tecnológicas.
Por fim, o grupo do qual os autores desse trabalho fazem parte tem o intuito de pesquisar e elaborar atividades para
conteúdos matemáticos que ainda não existem em nosso acervo de atividades. Os encontros ocorrem quinzenalmente
no laboratório de informática, onde realizamos pesquisas que possam nos auxiliar na criação dessas atividades.
A respeito dos encontros das quintas-feiras com todo o grupo juntamente com o coordenador, levantamos discussões a
respeito das atividades que pesquisamos e as que podem ser ou não modificadas. Consideramos importante relatar
que, nessas conversas, também colocamos em pauta a eficiência das atividades, como elas podem ser aplicadas e se
são ou não viáveis para uma determinada turma, pois levamos em consideração algumas características, tais como o
desempenho dos alunos e até que ponto eles estão por dentro de determinado conteúdo. Além disso, discutimos os
aspectos pedagógicos da atividade que será aplicada, como ela poderá ser desenvolvida de modo que facilite a
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compreensão do aluno e também qual seria a melhor forma de aplicá-la em sala de aula.
Ao longo desse ano, fomos construindo um repertório de cerca de trinta atividades variadas, que foram inicialmente
propostas tanto por alunos, como por supervisores ou pelo coordenador. A partir daí, as propostas de atividades são
debatidas, tanto na parte teórica como na parte prática. Quando o grupo considera necessário, reelaboramos a dinâmica
da atividade ou até mesmo os conteúdos envolvidos. Um dado interessante que pode servir como amostra de como
esse processo de fato é realizado, é que todas as atividades sugeridas pelos participantes do grupo neste ano sofreram
alterações após as discussões coletivas, sem exceção. Em seguida a esse processo de discussão, o grupo decide se e
como confeccionar as atividades.
De acordo com a disponibilidade curricular dos bolsistas foram criados pequenos grupos para visitar as escolas – duas,
da rede estadual, localizadas no município de Aracaju – em diferentes dias da semana, para aplicar as atividades que
elaboramos e discutimos nos nossos encontros. Para que possamos atuar em todas as salas de aula em que o
supervisor trabalha, nossas visitas são feitas em vários dias da semana. Em uma das escolas, por exemplo, aplicamos
atividades às segundas, terças e sextas feiras. Na outra, às segundas e terças. Desta forma, conseguimos atingir todas
as classes em que os supervisores dão aula.
Na situação do desenvolvimento e da aplicação das atividades, nosso principal objetivo é facilitar o processo de ensino
e aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Consideramos que tais experiências enriquecem tanto a vivência prática
como a acadêmica dos licenciandos, pois existe um convívio distinto do habitual com os supervisores, com o
coordenador e, principalmente, com os alunos da escola pública. Em nossa avaliação, a participação no programa
PIBID nos proporciona um ajustamento de liberdade e de responsabilidade no trato com a escola. O fato de não
estarem sendo avaliados diretamente, como nas disciplinas de estágio supervisionado, conjugado com a autonomia que
possuímos, nos municia com um comprometimento diferente. Além de ser uma oportunidade de trabalhar um aspecto
relevante para o docente que é seu papel de pesquisador em sala de aula ao analisar as situações, levantar hipóteses,
argumentar e publicar descobertas e experiências.
É importante ressaltar que na aplicação dessas atividades, buscamos trabalhar com os alunos em grupos para que
implicitamente eles executem o trabalho de grupos colaborativos. Concordamos com Damiani (2008) e Parrila (1996)
que afirmam que, em um grupo colaborativo, as decisões são tomadas após discussões coletivas e as
responsabilidades, especialmente em relação ao que é produzido em conjunto, são divididas de acordo com as
possibilidades e interesses.
No processo de trabalho da equipe descrita, buscamos trabalhar em conjunto, pois acreditamos que a troca de
informações e experiências, sem uma hierarquia marcada tão fortemente, é indispensável para o crescimento do sujeito,
pois desde o início buscamos compartilhar das responsabilidades que, acrescido do participação de todos nas decisões,
faz com que afirmemos que a liderança é compartilhada, existindo responsabilidade e autonomia sobre todos.
Em nosso processo cotidiano, as atividades a serem aplicadas nas escolas aparecem a partir da sugestão de qualquer
um dos sujeitos envolvidos. Em seguida a esse processo de discussão, já descrito anteriormente, o grupo decide se e
como confeccionar as atividades. Segundo alguns dos licenciandos da equipe
 
Um elemento forte que, ao nosso ver, caracteriza o grupo como cooperativo é que as opiniões dos integrantes da
equipe são consideradas em todas as etapas, desde a escolha dos conteúdos, ao material para confecção e até aos
nomes das atividades.                                   (CAMARGO et al, 2015, p.3)
 
As vantagens de se trabalhar coletivamente e em colaboração são apontadas por vários autores, entre eles, Vygotsky
(1989) que aponta que as atividades realizadas de forma conjunta, oferecem enormes benefícios para os indivíduos,
que não são encontrados em trabalhos desenvolvidos individualmente, pois a constituição dos sujeitos, assim como seu
aprendizado e seus processos de pensamento (intrapsicológico), ocorrem mediados pela relação com outras pessoas
(processos interpsicológicos).   
Em um grupo colaborativo, a construção compartilhada de conhecimento e autonomia dos participantes, possibilita que
cada pessoa possua seu espaço para trabalhar, opinar e defender seu ponto vista, esse é um fato que podemos
destacar nesse grupo ao qual participamos, onde cada um tem o direito de expressar suas opiniões. Outra característica
que podemos citar e que se faz presente em nossa equipe é a voluntariedade, que se mostra nos atos de união e
comprometimento de cada participante, quando se programam para desenvolver e construir atividades, dividir e
compartilhar experiências vivenciadas tanto nas reuniões como nas aplicações nas escolas.
 
“Os grupos constituídos por iniciativas de seus coordenadores, professores universitários e assistência técnica
pedagógica, com o intuito de vivenciar uma prática mais participativa e compartilhada de formação docente e de
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reflexão e pesquisa a prática de ensinar e aprender matemática nas escolas do ensino fundamental e médio, tendo os
diferente atores como parceiros desse processo. Os professores iniciantes também se integram aos grupos,
principalmente, por sentirem necessidade de apoio ou de esclarecimento para enfrentar os problemas e/ou ainda por
vislumbrarem ali a oportunidade de formação continuada.”         (GAMA e FIORENTINI, 2009, p. 447)
 
Algumas ponderações, que podem vincular os elementos anteriores com o grupo descrito, aparecem em relatos de
alguns licenciandos que fazem parte da equipe, como por exemplo, o que relata um dos integrantes:
 
“No início fiquei meio com medo do que iria acontecer com o desenvolvimento do grupo, como iríamos trabalhar; não
opinava, ficava com receio do que os outros participantes e o professor iriam achar, mas com o passar do tempo, nas
nossas reuniões que acontecem todas as quintas-feiras, fui perdendo esse medo. O grupo se entrosou muito bem e o
professor criou um ambiente favorável para nós bolsistas, mostrando que não existe ninguém que saiba mais que outro
ali, que todas as ideias são bem vindas e elas podem contribuir e muito com o nosso trabalho, onde podemos discordar
das idéias dele, e isso tem nos proporcionado prazer e alegria no que fazemos. Esse ambiente está nós mostrando que
somos capazes de crescer profissionalmente e trabalhar em equipe, mas isso não seria possível se não tivéssemos
adquirido a confiança que temos no nosso grupo. O nosso trabalho em grupo não se resume apenas ao PIBID, mas
também nas disciplinas que estamos cursando, pois nos encontramos para estudar em conjunto, para ajudar os colegas
que estão apresentando dificuldades em alguma disciplina, enfim, nos tornamos amigos e como amigos queremos o
bem para o outro, é isso que fazemos.”   (SOUZA et al, 2015, p. 7)
 
 
 
CONCLUSÕES
Com isso percebemos a importância de trabalharmos em conjunto, pois a união das ideias na elaboração das atividades
que nos propomos a realizar enriquece a nossa formação docente dentro da Universidade e fora dela, quando visitamos
as escolas para aplicação das mesmas. Pois, como já citamos, um dos objetivos do PIBID é inserir os licenciandos no
ambiente da sala de aula. E é nesse ambiente que podemos observar o nosso trabalho sendo concretizado de fato. Na
aplicação das mesmas, percebemos o entusiasmo dos alunos em desenvolvê-las, além disso, as dificuldades que
alguns deles tem em determinados conteúdos. É em cima dessas dificuldades que discutimos nas reuniões as possíveis
modificações que busquem o melhor entendimento do conteúdo para o aluno.
Dessa forma, através da participação em grupos colaborativos fica evidente a importância desse trabalho conjunto em
nossa prática docente, pois sabemos da obrigação, como futuros professores de matemática, de possuir o
conhecimento do conteúdo, mas também percebemos a necessidade imperiosa de buscar meios que possibilitem uma
formação social, individual e acadêmica mais completa e que possa ser conjugada a um compromisso com uma
educação efetiva. 
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