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Palavras-chave: Formação continuada, Professores, Matemática, Extensão.  
Resumo: Nesta ocasião, apresenta-se uma proposta de trabalho desenvolvida na Universidade 
Federal do Pampa – campus Bagé, no segundo semestre do ano de 2011. Tal proposta foi promovida 
pela Pró-reitoria de Extensão PROEXT/UNIPAMPA e financiada pela CAPES. As ações foram 
compostas por três cursos de extensão destinados à formação inicial e continuada de professores. 
Para a concretização deste projeto, empenhou-se em traçar uma perspectiva de ação na área de 
extensão, formação inicial e continuada de professores ao agregar elementos que caracterizassem 
seu desenvolvimento no contexto da graduação, assim como nas escolas públicas estaduais e 
municipais de Bagé, com foco no Ensino de Matemática.  
 
Contexto da ação: 

A partir de um diagnóstico inicial, constatou-se que a Coordenadoria de Educação da 13ª 
região agrega 78 escolas públicas estaduais, sendo 56 escolas de Ensino Fundamental e 22 escolas 
de Ensino Médio. Estimou-se a partir dessas informações a presença de, aproximadamente, 160 
profissionais trabalhando na disciplina de Matemática no município de Bagé e região. Com relação às 
escolas de educação básica da rede municipal de Bagé, existem 24 instituições de Ensino 
Fundamental Completo, onde cerca 26 professores atuam na disciplina de Matemática. Ao conversar 
com os gestores responsáveis pelas redes de Ensino Estadual e Municipal, compreendeu-se que 
havia a necessidade de oferecer formação continuada aos professores em efetivo exercício, tanto no 
município de Bagé quanto na região, tornando pertinente a elaboração e a concretização da proposta 
de ações de extensão. A mesma recebeu o título de “Ações e intervenções na formação do professor 
de matemática” e dentre os três cursos ofertados, dois acolheram a temática das Tecnologias da 
Comunicação e Informação (TIC) e um  acolheu a Temática relacionada à Educação de Jovens e 
Adultos, com foco na Educação Matemática e Formação de Professores. Os referidos cursos de 
extensão foram intitulados: “Blogs Matemáticos: atualizando modos de ser aluno e de ser professor na 
contemporaneidade”; “Tecnologias digitais e softwares matemáticos:  
 
 
 
recursos, ganhos e possibilidades no ensino de Matemática”; “Ensino de Matemática e a Educação de 
Jovens e Adultos”. 

No âmbito da proposta, uma das prioridades foi honrar com o que estabelece o Plano Nacional 
de Extensão, que visa ao processo educativo, cultural e científico, articulando o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão de forma indissociável e viabilizando a relação transformadora entre a universidade e a 
sociedade. Para tal, foram desenvolvidas as seguintes Ações de Extensão: "Blogs Matemáticos: 
atualizando modos de ser aluno e ser professor de matemática na contemporaneidade". Ministrante: 

Profª. Ms. Grace Da Ré Aurich (40 horas); “Tecnolog ias d ig ita is  e sof twares matemát icos:  

recursos,  ganhos e possib i l idades no ensino de matemát ica. ” Responsáveis: Prof.ª 
Especialista Lidiane Schimitz , Prof. Ms. Dionara Aragón e Prof. Artur Duarte de Moura (40 horas); "O 
Ensino de Matemática e a Educação de Jovens e Adultos". Responsáveis: Prof.ª Ms.  Dionara Aragón 
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e Prof. Dr. Samuel Bello (20 horas). O projeto contou ainda com as professoras colaboradoras Prof. 
Ms. Ângela Carreta (pesquisa da demanda e necessidade local) e Prof.ª Ms. Luciana Teixeira 
(orientação da oficina de geometria-EJA). Atuaram duas bolsistas de Iniciação científica, Gabriela 
Machado da Luz Albrecht e Patricia Padula Lopes e cinco bolsistas voluntários colaboradores, Adriano 
Revelante, Maria Cristina, Claudia Barcellos, Fabiele Stochero e Anderson Almeida.  

Quanto aos objetivos traçados, a ação de extensão “Blogs Matemáticos: atualizando modos de 
ser aluno e ser professor de matemática na contemporaneidade”, visou desenvolver uma vivência de 
inclusão e atualização digital docente, a fim de instrumentalizar o professor a partir de uma experiência 
sob a perspectiva e a exploração da tecnologia de informação da internet, utilizando o blog como 
ferramenta pedagógica na aprendizagem matemática. 

No que se refere à proposta “Tecnologias Digitais e Softwares Matemáticos: recursos, ganhos 
e possibilidades no ensino da Matemática”, zelou-se pelo aprimoramento e conhecimento, por parte 
dos professores participantes, de softwares para o ensino de Matemática em sala de aula. Através de 
atividades voltadas para os alunos, algumas apresentadas pela ministrante e outras pelos próprios 
participantes após prévia exploração dos recursos de cada programa, os professores conheceram as 
potencialidades da presença da tecnologia em sua prática didática. 

Com relação ao curso de "O Ensino de Matemática e a Educação de Jovens e Adultos" foi 
possível estabelecer os seguintes objetivos: discutir a partir de referenciais teóricos o sentido da 
experiência social e pessoal vivenciada por sujeitos marcados pela exclusão escolar que, quando 
jovens ou adultos, inserem-se num contexto de ensino e aprendizagem de Matemática; proporcionar 
aos docentes momentos de estudo, discussões, problematizações e ressignificação do conhecimento 
para a compreensão da diversidade encontrada em cada sala de aula de Educação de Jovens e 
Adultos; desenvolver estudos em torno de Tópicos de Matemática para Educação de Jovens e 
Adultos; bem como pensar a EJA e o ensino de matemática a partir de propostas pedagógicas 
cuidadosamente elaboradas para atender as necessidades e aproximá-las das características e dos 
interesses desse público jovem, adulto e idoso. 
 
 
 
 
 
 
 
Detalhamento das atividades desenvolvidas nos três minicursos com relação às ações 
oferecidas, população beneficiada e metodologia utilizada. 

 
1) Blogs Matemáticos: atualizando modos de ser aluno e ser professor de matemática na 

contemporaneidade 
 O curso de extensão sobre Blogs desenvolveu uma experiência de uso de blogs como 
ferramenta pedagógica, realizada no laboratório de informática da E.E.E.M. Dr. Carlos Antônio Kluwe, 
em Bagé – RS, em novembro de 2011. 

             Para realização das atividades também foi criado um espaço virtual4 de comunicação 
que funcionou como aporte teórico para/entre os encontros presenciais, onde os professores 
participantes do curso consultaram a proposta de extensão, os objetivos e as referências do 
curso e acompanharam o cronograma – publicado simultaneamente –, as atividades 
propostas e suas respectivas instruções para desenvolvê-las, além de explorar o material ali 
disponibilizado: links para softwares e para vídeos educativos, vocabulário utilizado, links para 
arquivos em extensão própria para leitura indicadas para posterior discussão. 
 A proposta foi de iniciar e de desenvolver um ambiente virtual de interação entre 
professores e seus alunos, com a criação de blogs de professores nos quais seus alunos 
pudessem ter um melhor entendimento dos conteúdos matemáticos, viabilizando o acesso a 
diferentes materiais propostos para a aprendizagem.   
 Ministrado em três encontros presenciais e duas atividades complementares à 
distância, o curso teve para o seu primeiro momento, com cinco professores e uma bolsista, 
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um breve relato de experiência de sala de aula, sobre a utilização do blog como auxílio da 
prática docente5. 
 Ao longo do curso seguiram-se atividades para criação de um blog e detalhada 
exploração de recursos para sua utilização; orientações de atividades à distância de 
manuseio na ferramenta; pesquisas e leituras dirigidas 6 ; discussões sobre desafios em 
relação aos diferentes usos da internet pelos professores e alunos, referentes ao uso da 
língua portuguesa e à insegurança quanto à forma de como deveriam proceder com seus 
alunos, quanto à divulgação da produção de alunos e suas identidades e uma orientação ética 
para uso da rede; criação e publicação de WebQuest (WQ), além de orientações acerca do 
uso de tecnologias em sala de aula para os professores e de como poderiam utilizá-las como 
uma ferramenta de auxílio para sua prática pedagógica. 
 Em avaliação, as professoras afirmaram sentirem-se ouvidas em suas necessidades 
sobre um tema que ainda não se sentem preparadas e seguras para trabalhar com seus 
alunos, proporcionado pelos espaços criados neste curso, onde trocaram experiências, ideias 
e tiveram a oportunidade de conhecer as  
 
 
potencialidades de uma das inúmeras possibilidades de se desenvolver um trabalho 
pedagógico utilizando algum recurso proporcionado pelas TIC’s, como o blog. 
 Mesmo com dificuldades, como a época de realização do curso, considerada imprópria 
por se tratar de final de ano letivo e a baixa velocidade da internet, o objetivo principal foi 
alcançado. Os professores criaram seus próprios espaços, exploraram os recursos do blog, 
interagiram nos espaços dos colegas e sentiram-se motivados para a continuidade do 
trabalho em suas salas de aulas ao perceberem o produto7 do que haviam construído e as 
possibilidades de comunicação, interatividade e outras aprendizagens que podem oferecer 
aos seus próprios alunos. 
  

2) Tecnologias Digitais e Softwares Matemáticos: recursos, ganhos e possibilidades no 
ensino da matemática 

O minicurso atendeu especialmente os professores de matemática da rede pública do 
município de Bagé e região. O mesmo foi realizado no laboratório de informática da Escola 
Estadual de Ensino Médio Dr. Carlos Antônio Kluwe em Bagé-RS, foi dividido em três 
módulos organizados da seguinte maneira: 
- 1º MÓDULO – Construções Geométricas com o Software Cabri-Geometry (01/10/2011): As 
atividades propostas nesse módulo estão direcionadas para a construção de figuras geométricas 
planas, como retas paralelas e perpendiculares, triângulos, quadriláteros e polígonos regulares. Aos 
professores participantes foram entregues CDs com o material em slides utilizado pela ministrante do 
curso, o software e um manual de utilização. Assim, mesmo com o passar do tempo, os professores 
terão como retomar as atividades do minicurso, bem como suas habilidades com o software. Além 
disso, com o manual, poderão explorar novas possibilidades e construções. 
- 2º MÓDULO – O software Winplot no ensino de funções (12/11/2011): As atividades envolveram a 
construção e exploração de gráficos de funções afim, quadráticas, exponenciais, logarítmicas, 
trigonométricas e derivadas. O público do minicurso era formado, em grande parte, por professores do 
Ensino Médio. Assim, esse software despertou maior interesse dos participantes, visto que funções é o 
conteúdo central do 1º ano nessa etapa da Educação Básica e o software Winplot é livre. Também a 
esses professores foram entregues CDs com o software, um manual e o material utilizado pela 
ministrante do curso. 
- 3º MÓDULO: Exploração do Software Régua e Compasso (03/12/11): As atividades envolveram 
discussões pedagógicas para o ensino de matemática a partir de construções no Software de domínio 
público Régua e Compasso. Esse programa, voltado para o ensino de geometria analítica, proporciona 
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a relação entre a geometria plana e o plano cartesiano. Por ser um dos assuntos trabalhados no 3º 
ano do Ensino Médio, os professores demonstraram grande interesse em explorá-lo nas suas aulas.  

Alguns dos professores participantes do minicurso relataram já ter trabalhado com softwares 
matemáticos em cursos de especialização e de formação continuada, mas utilizam esses recursos 
apenas na elaboração de provas e atividades, sem o levarem para a escola e permitirem sua 
exploração por parte dos alunos.  
  
 
 
 
 
Para incentivar o uso desses softwares nos laboratórios de informática das escolas onde atuam esses 
professores, ao final de cada módulo, eles preparavam e apresentavam ao grupo propostas de 
atividades para serem realizadas em aula. 

 
3) O Ensino de Matemática e a Educação de Jovens e Adultos 

Esse curso foi oferecido a todos os professores de Matemática atuantes na EJA, das escolas 
municipais de Bagé. As atividades oferecidas foram desenvolvidas durante cinco etapas presenciais e 
a complementação da carga-horária foi destinada para construção de materiais e estudos orientados a 
distância. A abertura das oficinas foi contemplada com a palestra que proferida pelo prof. Dr. Samuel 
Lopez Bello, onde este 1º encontro foi distribuído na seguinte carga-horária: 2 h(palestra e perguntas) 
e 1h30min (debate em torno das possibilidades de organização das atividades pedagógicas para EJA) 

O 2º encontro foi pautado no trabalho colaborativo, desenvolvido em grupos com leitura e 
preparação de seminários que conduziram o grupo docente envolvido a momentos de reflexão em 
torno de teóricos que apontam possibilidades para o “Ensino de Matemática  e a Educação de Jovens 
e Adultos na contemporaneidade”.  

O 3º encontro foi destinado para o estudo e discussão da coleção Viver, Aprender- PNLD 
(Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos) em contraponto com o 
currículo da EJA. Houve apresentações dos seminários e entrega dos materiais preparados pelos 
grupos. 

Durante o 4º encontro aconteceram as “Oficinas sobre Tópicos de Matemática e a Educação 
de Jovens e Adultos”; com construção de propostas de trabalhos para o Ensino de Matemática na EJA 
e elaboração de aulas simuladas que contemplaram os objetivos desenvolvidos nos encontros 
anteriores.  

O curso foi finalizado com a apresentação das propostas de aulas simuladas pelos professores 
cursistas, onde eles apontaram caminhos e possibilidades no Ensino de Matemática para o público 
jovem, adulto e idoso; pensaram em torno da avaliação das propostas pelos demais colegas do curso. 
Nesse momento um grupo avaliou o outro com relação à pertinência e coerência com os objetivos, 
adequação da aula à faixa etária, conteúdos e criatividade. Houve a discussão com espaço para 
sugestões que foram acrescidas nestas propostas.  
 
Análise e discussão 
         No que se refere às Tecnologias da Informação e comunicação (TIC’s), parte-se das mesmas 
enquanto um instrumento para a educação e para a formação do ser humano porque dão acesso a 
conhecimentos e oferecem possibilidades de soluções individuais. De fato, quando a educação e a 
formação se baseiam nas TIC’s, pode-se escolher estudar em um lugar onde é possível combinar as 
diferentes obrigações.  
            A inserção dos jovens na internet e suas habilidades com tecnologias são fatos que o professor 
não pode mais ignorar e, menos ainda, furtar a oportunidade de educar seus alunos para o 
comportamento em rede. Para tal, o professor necessita também está capacitado para atuar nessa 
realidade, aproveitando suas potencialidades em sua prática pedagógica. 

A proposta social do projeto de extensão no âmbito das TICS foi levar o ensino da Matemática, 
através das tecnologias digitais, para as escolas públicas  
 
 
estaduais e municipais da região de Bagé, proporcionando uma formação continuada aos professores, 
possibilitando-lhes uma interação maior com seus alunos, oferecendo a estes atividades diferenciadas 
e interessantes utilizando recursos tecnológicos. 



Quanto aos estudos desenvolvidos com os professores de EJA, relacionados ao terceiro curso, 
em especial a análise da “Coleção Viver, Aprender” PNLD, foi detectada a necessidade de repensar o 
Currículo de Matemática na Educação de Jovens e Adultos a fim de vencer o distanciamento que há 
entre o mesmo e a proposta pedagógica apresentada por esta Coleção. Essa possibilidade irá se 
concretizar no decorrer do ano de 2012, com estudos e formação em torno da reelaboração do 
currículo de EJA/Matemática para as escolas Municipais de Bagé. 

Preparar atividades através de notícias de jornais, levando o aluno(a) verificar que a 
matemática faz parte da leitura dos dados apresentados diariamente, utilizando relações e 
possibilidades de  interagir com equações, frações, gráficos, tabelas, conteúdos  bem próximos do 
cotidiano também foi uma etapa das oficinas que marcou um dos principais resultados da proposta. 
 
Considerações finais 
 

No que se refere às considerações finais, vale pensar na formação inicial e continuada de 
professores interface à extensão universitária. 

Visualizou-se que os resultados pedagógicos obtidos com essas ações para o ensino da 
matemática foram qualitativamente enriquecedores. Os professores participantes usufruíram de um 
espaço de discussão sobre as diferentes temáticas, além de terem a oportunidade de conhecer as 
potencialidades de algumas possibilidades de se desenvolver um trabalho pedagógico diferenciado 
tanto usufruindo das TICS quanto ao pensar pedagogicamente as questões para o Ensino de 
Matemática na EJA. 
       Os objetivos principais foram alcançados, os professores criaram seus próprios espaços, 
exploraram os recursos da ferramenta Blog, exploraram os softwares matemáticos ensinados pelos 
professores ministrantes, trocaram ideias e experiências, construíram possibilidades pedagógicas a 
partir do estudo e debate problematizado para o Ensino de Matemática na Educação de Jovens e 
Adultos. 

Com relação aos impactos da extensão e a formação inicial dos bolsistas, os alunos-
graduandos, bolsistas de iniciação científica, acompanharam efetivamente a formação continuada 
oferecendo orientações aos professores e aplicando os conhecimentos adquiridos a respeito das 
temáticas trabalhadas. 

 
 
 

Público-alvo atingido (quantitativo) 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Obs: o público-alvo, abaixo, corresponde ao total de professores cursistas (formação continuada) e bolsistas 

(formação inicial) que frequentaram os três cursos descritos das ações de extensão. 

11 49 39 17 
 Tabela 1. Descrição quantitativa do público-alvo atingido 

 
As propostas apresentadas em todos os minicursos foram elaboradas a partir de algumas 

leituras citadas nas referências que serão apresentadas a seguir. 
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