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Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência de uma atividade desenvolvida 

pelos alunos do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha- 

Câmpus Alegrete, onde os mesmos se experimentaram como docentes na modalidade de 

ensino de Educação a Distância através da Prática Profissional Integrada (PPI), a qual é 

uma prática presente no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática 

que visa a formação interdisciplinar do acadêmico. A proposta pensada pela PPI foi a 

elaboração de materiais didáticos dos conteúdos de matrizes e sistemas lineares, tendo como 

objetivo a facilitação da compreensão desses conceitos pelos alunos do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e tendo como pano de fundo a ideia da prática da 

educação a distância. Através desta atividade os futuros docentes em matemática 

conseguiram perceber como funciona essa modalidade de ensino, realizando comparações 

entre os pontos positivos e negativos da mesma. 

 

Palavras chave: Prática profissional integrada, Educação à distância, Ensino e 

aprendizagem. 

ISSN 2177-9139 

mailto:marielyanger@hotmail.com
mailto:jussara.mat@gmail.com


XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 
 

 

517 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda por educação, devido não somente à expansão populacional como, 

sobretudo às lutas das classes trabalhadoras por acesso à educação, ao saber socialmente 

produzido, concomitantemente com a evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos, 

está exigindo mudanças em nível, na função e na estrutura da escola e da universidade 

(PRETI, 1996). Neste contexto, surge a educação a distância. 

A educação a distância muda significativamente o cenário educativo, essa possui grandes 

diferenças da educação presencial. Tendo em vista essas diferenças e pensando na formação 

completa de um licenciando, surgiu a possibilidade de realizar uma atividade com os alunos 

do Curso de Licenciatura em Matemática para que estes pudessem se experimentar neste 

campo cada vez mais disseminado no Brasil, a fim de ir inserindo-os gradativamente na 

prática educativa. 

  Foi pensando nisso que se embasou a proposta de atividade para a Prática Profissional 

Integrada (PPI) do 4º semestre do curso de Licenciatura em Matemática, tendo como objetivo 

principal o planejamento e o desenvolvimento de material didático envolvendo os conceitos 

matemáticos de matrizes e/ou sistemas lineares, enlaçando metodologias diferenciadas para o 

ensino de matemática com a educação a distância.  

Ainda, nesse contexto, tem-se como objetivos dessa proposta a compreensão do 

funcionamento e da organização da prática cotidiana de um educador por parte do licenciando 

e o despertar de um olhar crítico do acadêmico em relação ao seu próprio processo de 

formação no curso, tendo em vista as disciplinas já cursadas na Licenciatura. 

Esta experimentação se concretizou através dos processos de realização de uma 

análise crítica do Projeto Pedagógico do Curso em que os alunos fizeram a inserção, 

construção do material didático, aplicação deste material e por fim sintetização das reflexões 

dos alunos sobre as atividades através da escrita de uma relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Educação a Distância 

  

Cursar o ensino superior atualmente é muito desejado pelos brasileiros, pois cada vez 

mais as pessoas estão percebendo sua importância, o que é extremamente relevante para o 

desenvolvimento de nosso país. 

Essas transformações referentes aos pensamentos dos brasileiros trouxeram a necessidade 

de suprir a demanda de interessados em estudar no ensino superior, então, começou-se a 

desenvolver no Brasil modalidades de educação diferenciadas para que atendessem a todo 

tipo de público. 

O Decreto 5.622, presente pelo art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases caracteriza a educação 

a distância da seguinte maneira: 

 
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios etecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos (Art. 1º). 
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Assim explicita-se que há uma necessidade de professores desenvolvendo a mediação 

pedagógica. Visto isso, a adaptação/formação do corpo docente atuante começa a ser buscada, 

pois estes professores têm de incorporar metodologias diferenciadas, levando em 

consideração especificações referentes ao espaço físico em relação a seus alunos, e com isto 

aperfeiçoar o modo de expressão e compartilhamento dos conhecimentos em suas aulas. 

A educação a distância vem realizando grande colaboração na ampliação da demo-

cratização do ensino superior e na aquisição dos mais variados conhecimentos, principalmente 

por esta se constituir em um instrumento capaz de atender um grande número de pessoas 

simultaneamente e por chegar a indivíduos que estão distantes dos locais onde são 

ministrados os ensinamentos e/ou que não podem estudar em horários pré-estabelecidos.   

 

 

2.2 Prática Profissional Integrada 

 

Considera-se notável a expansão da rede federal de ensino técnico e tecnológico, através 

da criação dos Institutos Federias de Educação, Ciência e Tecnologia, instituídos pela Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008. Estes, que foram criados para dar apoio à sociedade na 

qual estão inseridos, são de grande valia ao desenvolvimento local e regional da população. 

Neste sentido, os Institutos Federais inserem-se no contexto de contribuir ao 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e democrática. Segundo PACHECO (2011), 

 
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são a síntese daquilo que 

de melhor a Rede Federal construiu ao longo de sua história e das políticas de 

educação profissional e tecnologia do governo federal. São caracterizados pela 

ousadia e inovação, necessárias a uma política e um conceito que buscam antecipar 

aqui e agora as bases de uma escola contemporânea do futuro e comprometida com 

uma sociedade radicalmente democrática e socialmente justa. (p. 12).  

 

Previamente a institucionalização destes, a rede de ensino profissional poderia ser 

considerada limitada, devido a sua baixa acessibilidade pela população em maior 

vulnerabilidade social e econômica, pois era necessário o deslocamento até os grandes centros 

de ensino e a população do interior ficava prejudicada. Atualmente a situação do Brasil é 

outra, a rede se espalhou pelo país e conta com alunos de classes diversificadas, atendendo a 

todos os segmentos da sociedade. 

Um dos grandes objetivos do Instituto Federal Farroupilha é a formação integral de 

professores, então, pensando nesta formação mais abrangente para os professores, o Instituto 

Federal Farroupilha executa a Prática Profissional Integrada (PPI). 

 Estas práticas visam promover o aprimoramento da formação do professor, trabalhando 

com aspectos interdisciplinares e ainda, o pensar sobre a prática docente. Essa situação 

aparece no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática (2011, p. 20), 

como no trecho transcrito abaixo: 
 

As práticas profissionais, bem como os projetos integradores objetivam 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.  
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Por trabalharem com propostas interdisciplinares, estas práticas são proporcionadas por 

duas ou mais disciplinas, a fim de colocar o futuro professor na realidade do contexto escolar 

atual. 

 

3. PROPOSTA 

 

Pensar em educação pressupõe pensar a formação docente e a prática pedagógica com 

qualidade. Para tanto se faz necessário entender a formação do professor para o 

desenvolvimento dos saberes docentes, o que exige qualificação, valorização profissional e 

políticas adequadas, considerando o ambiente de trabalho.  

O trabalho de um professor deve ser subsidiado por vários aspectos, dentre eles a 

flexibilidade e a adaptação possuem grande destaque. Kenski (2001, p.103) afirma que: 

 
O papel do professor em todas as épocas é ser o arauto permanente das inovações 

existentes. Ensinar é fazer conhecido o desconhecido. Agente das inovações por 

excelência o professor aproxima o aprendiz das novidades, descobertas, informações 

e notícias orientadas para a efetivação da aprendizagem.  

 

Desta forma conseguimos perceber o quão é válido o contato com os diferentes tipos de 

modalidades de ensino para um professor. Cabe salientar ainda, que é somente se 

experimentando em diferentes situações que se adquire experiência e conhecimento, pois a 

aprendizagem se concretiza a partir do momento que tornamos os conceitos aprendidos uma 

prática, conseguindo, desta forma, validar e refutar metodologias de ensino. 

A atividade foi pensada para três componentes curriculares do curso de Licenciatura em 

Matemática, sendo estas, Álgebra Linear I, Metodologias para o Ensino da Matemática I e 

Tecnologias de Informação I. Deste modo cada grupo de alunos elaborou um material didático 

voltado ao público da educação a distância. Os conteúdos abordados pelos grupos foram 

matrizes e sistemas lineares e para execução da atividade foi utilizado como ferramenta de 

ensino o PBWorks1. 

Como a prática profissional integrada necessitava da ação em turmas, foi necessário que 

se conhecesse o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio que iríamos trabalhar. O PPC é um documento de construção participativa e 

democrática. Aliás, é esta participação que realmente efetiva o processo da construção de um 

PPC. Segundo LEVINSKI (2009. p.3): 

 
[...] a construção e vivência do projeto político-pedagógico iniciam com a tomada de 

decisão e a existência da vontade; que tal processo forma e constitui os 

protagonistas; que a participação legitima o projeto político-pedagógico; que o poder 

passa a residir no projeto, não nas pessoas; que a prática é objeto de reflexão e 

investigação; que o projeto é uma ação consciente, organizada, que sobrevive com a 

prática dos envolvidos, busca um rumo e antevê o futuro.  

 

Neste sentido coube a nós, acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, analisar 

os objetivos do curso, bem como todos os aspectos que possam ser considerados relevantes ao 

nosso trabalho. Sendo assim, percebemos que é necessário conhecer o aluno que o curso 

deseja formar, ou seja, seu perfil de egresso para que a atividade fosse válida.  

                                                 
1O PBworks é uma ferramenta eletrônica comercial para construção de páginas web de fácil manejo e uso por 

usuários leigos. Ela permite que múltiplos usuários editem e alterem seu conteúdo através de um sistema de 

múltiplas autenticações simultâneas. Uma espécie de portfólio online. 
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A elaboração do material didático para a aplicação da aula sobre matrizes ou sistemas 

lineares teve como base a análise do PPC, juntamente com esta foi feita a observação da 

turma pelos licenciandos em matemática nas turmas que atuariam. Esta observação serviu 

para a identificação da metodologia utilizada pelo professor e também para a identificação do 

perfil da turma. Além desse processo de análise os materiais didáticos tinham a teorização dos 

conceitos matemáticos baseados em livros da área. Estes conceitos, em algumas atividades, 

apresentavam ligação interdisciplinar com outros componentes curriculares, tais como o 

português e os componentes da área da agropecuária. 

Passada a fase de construção do material didático, os alunos realizaram os planos de aula 

das turmas, estes tiveram grande enfoque quanto a linguagem que iria ser abordada nas aulas, 

visto a dificuldade de compreensão que os alunos teriam por aprender um conteúdo sem a 

presença de um professor. 

O tempo determinado para a aplicação das atividades foram dois períodos para a 

realização da aula e mais dois para a realização de uma avaliação sobre os respectivos 

conteúdos estudados.  

A proposta foi bastante solidificada e sem dúvidas de muito aproveitamento pedagógico, 

pois através dela vivenciamos na prática durante seu processo formativo, a integração da ação 

com a reflexão, do papel discente com o docente, dos saberes e dos fazeres. 

 

 

 

4. APLICAÇÃO 

 

Os acadêmicos foram divididos em grupos de quatro ou cinco componentes, onde estes 

grupos trabalhariam com o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 

sendo esta uma parcela do setor educacional que abrange o perfil dos alunos que terão os 

docentes formados por esta licenciatura. 

Como citado anteriormente estes grupos elaboraram um material didático junto ao plano 

de aula e foi através desses materiais que a aula foi realizada. 

Em geral as dificuldades encontradas na aplicação da atividade foram: dificuldade de 

acesso à internet no dia da aplicação, o que acarretou na utilização de pen-drivers para que os 

alunos conseguissem acessar o material didático presente no PBWorks; a agitação das turmas, 

pois a maioria delas apresentava dificuldades de concentração e o que mais nos chamou a 

atenção, o fato de não podermos interferir em nada que dissesse respeito ao conteúdo, pois a 

ideia era a de desenvolver uma aula a distância na qual a nossa presença era estritamente para 

o auxílio do acesso ao material.  

Vale ressaltar que nas turmas de segundo ano, onde o conteúdo trabalhado na aula foi 

matrizes, houve mais dificuldades de compreensão, isto porque este conteúdo não está 

previsto na ementa da turma, no entanto o professor de matemática achou interessante esta 

abordagem, pois assim conseguiríamos avaliar melhor a aprendizagem que se detém de uma 

aula a distância, tendo o pensamento que todo o conhecimento obtido pelos alunos seria 

significativo, já que anteriormente os mesmos não haviam tido contado com a disciplina 

trabalhada. 

Apesar destas dificuldades conseguimos perceber nos alunos um interesse de vivenciar o 

novo, e esses conseguiram demonstrar o que aprenderam através da avaliação onde parte bem 

relevante alcançou uma nota satisfatória quando avaliados sobre os conteúdos matemáticos 

apresentados na aula. 

 

5. CONCLUSÕES 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 
 

 

521 

 

 

Após o desenvolvimento das atividades da Prática Profissional Integrada, realizamos uma 

pesquisa entre os alunos para saber suas opiniões referentes à experimentação. Nesta pesquisa 

estavam questões referentes à metodologia, ao conteúdo trabalhado e à educação à distância. 

De modo geral, os alunos acharam a experiência válida, pois permitiu a muitos terem um 

primeiro contato com a educação à distância, segundo os mesmos o material estava claro e 

bem elaborado, no entanto, ressaltaram a dificuldade de não possuir a interferência direta dos 

professores quanto suas dúvidas, e que a maneira (via e-mail) de esclarecerem as mesmas não 

foi bem aceita, pois gostariam de vídeo conferências para tais esclarecimentos. 

Realizando uma síntese, a experiência nos permitiu experimentarmos como docentes em 

uma modalidade diferenciada da educação.  Com a atividade percebemos que trabalhar 

matemática com a educação a distância, é um grande desafio, pois o professor deve se tornar 

ao mesmo tempo aluno, tentando com isso imaginar as dúvidas que possam surgir referentes 

ao conteúdo abordado do mesmo. 

Sem dúvidas esta experiência como formação pedagógica foi de suma importância, pois, 

com ela conseguimos identificar aspectos que acarretam em uma melhor aprendizagem, tais 

como a infraestrutura do ambiente escolar, a preparação de um material de qualidade para o 

desenvolvimento de uma aula a distância, a linguagem diferenciada nas atividades propostas, 

de maneira que os alunos sintam a presença do professor no material mesmo que este não 

esteja fisicamente presente e a objetividade nos conteúdos. 

Portanto, foi um trabalho com muitas questões para serem elaboradas, tivemos muitas 

tarefas para desempenhar, no entanto, certamente todo o esforço dedicado para esta atividade 

do 4º semestre foi compensado pela bagagem de conhecimento pedagógico e matemático que 

obtivemos. 
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