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RESUMO 

Neste relato queremos apresentar a experiência realizada com alunos do I Semestre da Licenciatura em 

Matemática, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia//UESB. O referido curso tem uma entrada anual 

com 40 vagas. Assim, na última entrada, 2012.1, resolvemos oferecer um curso de extensão versando sobre os 

conceitos de trigonometria visando diminuir as dificuldades que os alunos encontram em relação a esses 

conteúdos. Todavia, o referido curso serviu para fazermos uma reflexão sobre as características dos alunos que 

ingressam na Licenciatura.em Matemática da UESB. 

 

Palavras-chave: formação inicial de professores – ensino e aprendizagem de matemática – 

pesquisa em educação matemática. 

 

 

Introdução 

As atividades para o ensino e aprendizagem de conceitos trigonométricos 

incialmente foram desenvolvidas na disciplina Prática Como Componente Curricular 

IV, para alunos do VI Semestre da Licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia
5
. Essas atividades foram propostas por BRIGHENT 

(2000) e tem como objetivo levar os alunos a construção de conceitos trigonométricos 

a partir de realização de atividades práticas e construção de material manipulativo. 

Esses conceitos envolvem as relações trigonométricas no triangulo retângulo e no 
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círculo, conceitos de seno, cosseno, tangente, funções trigonométricas, redução ao I 

quadrante, etc. Assim, diante dos resultados obtidos com o desenvolvimento das 

atividades na disciplina Prática Como Componente Curricular IV, sobretudo pelo 

envolvimento dos alunos na realização das atividades propostas por BRIGHENT 

(2000), resolvemos realiza-las também com os alunos do I Semestre do curso de 

Licenciatura em Matemática da UESB como atividade de pesquisa e extensão dos 

grupos de pesquisa GEEM – Grupo de Estudos em Educação Matemática e GDICEM – 

Grupo de Pesquisa em Didáticas das Ciências experimentais e da Matemática. 

A escolha por este público foi em função de percebermos que os alunos 

ingressantes no curso de Matemática trazem profundas deficiências de conceitos 

básicos de matemática necessários ao seu desenvolvimento no curso. Tal fato, 

acreditamos se deva a dificuldade que os alunos encontram em cursar as disciplinas 

específicas de matemática. Observamos ainda que a reprovação logo nas primeiras 

disciplinas do curso tem sido muito alta outro fator que pode estar influenciando no 

abandono do curso. Assim, com as oficinas queríamos conhecer um pouco melhor 

quem é esse público que chega a Universidade para cursar Matemática. 

 

O desenvolvimento 

No inicio do curso aplicamos um questionário e um teste de sondagem. As 

análises realizadas nos testes de sondagem confirmaram nossas hipóteses prévias de 

que os alunos que ingressam na Licenciatura em Matemática da UESB trazem 

profundas deficiências de conceitos básicos de matemática. Também ao longo do 

desenvolvimento das atividades fomos percebendo mais claramente as deficiências 

conceituais que os alunos trazem da Educação Básica. Constatamos ainda que do 

grupo participantes, 13 alunos inicialmente, 12 eram provenientes de escolas públicas. 

Isso já reflete as características dos alunos que buscam cursar a Licenciatura em 

Matemática. 

Além disso, para garantir que a experiência não se perdesse e servisse também 

de ambiente de pesquisa para os grupos envolvidos adotamos alguns procedimentos 

para construção de dados, os quais vão nos permitir uma análise mais criteriosa 

daquilo que buscávamos compreender. Esses instrumentos foram: entrevistas, 

filmagens, pequenos relatos escritos e novos testes para avaliar a aprendizagem. 

Assim, durante a realização do evento esperamos apresentar mais resultados da 



experiência realizada. Para fundamentar nossas pesquisas estamos aprofundando as 

leituras teóricas sobre formação de professores de matemática. 

  

Breves Conclusões 

Com a realização das oficinas podemos garantir que a forma e a metodologia 

como o curso foi realizado nos mostrou que as atividades propostas possibilitaram aos 

alunos participantes construírem conceitos trigonométricos básicos de forma dinâmica 

e criativa. Além disso, nos mostrou ainda que precisamos repensar os métodos de 

ensino, sobretudo, os tradicionais que excluem os alunos de uma participação mais 

ativa no processo construtivo do saber matemático. Entretanto, para conclusões mais 

esclarecedoras ainda estamos analisando todo o material, assim, a medida que formos 

analisando os dados poderemos melhor compreender o perfil e o pensamento dos alunos e 

emitir parecer mais detalhado sobre como se deve dar a formação inicial. Os dados da 

pesquisa também vão servir para a elaboração de artigos e trabalho de conclusão de curso por 

uma das ministrantes da oficina.  
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