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RESUMO 

 

 
 

O Laboratório de Educação Matemática “Zaíra da Cunha Melo Varizo” (LEMAT), foi 

criado em 1994, como uma tentativa de mudar uma realidade vivida pelo IME, onde era 

alto o índice de desistência e reprovação no curso, e também com o objetivo de atender 

as especificidades da Licenciatura em matemática, naquele instituto. Desse modo, o 

objetivo do presente trabalho é investigar a formação de professores imersa nas práticas 

do LEMAT, identificamos algumas estratégias traçadas e narradas pelos coordenadores 

desse laboratório com vistas a favorecer a formação inicial e continuada de professores, 

inseridas no contexto da época (1994 -2015). A pesquisa utiliza a História Oral como 

alternativa metodológica e utiliza entrevistas como principal fonte de dados, além de 

consulta a fontes escritas. Neste sentido, optamos por entrevistar todos os 

coordenadores do laboratório nesse período (Janice Pereira Lopes; Jaqueline Araújo 

Civardi; José Pedro Machado Ribeiro; Maria Betânia Sardeiro dos Santos; Wellington 

Lima Cedro; Zaíra da Cunha Melo Varizo; ) bem como a Técnico em Assuntos 

Educacionais (TAE) - Silmara Epifânia Castro Carvalho.  Trabalhamos com entrevistas 

semi-estruturadas, que foram transcritas, enviadas para os colaboradores para as devidas 

correções e, posteriormente, foi elaborada uma textualização, que faz parte 

integralmente dessa dissertação. Construímos uma análise narrativa, que chamamos de 

mosaico, que se trata da transcriação, mobilizando todo o material encontrado sobre o 

tema, inclusive alguns documentos (atas, resoluções, etc). Essa narrativa mostra que o 

laboratório tem passado por mudanças tanto em sua configuração quanto em seu papel 

para a formação de professores. 

Palavras-chave: Laboratório de Educação Matemática; História da Educação 

Matemática; Formação de Professores; História Oral; Narrativas. 
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ABSTRACT 

 

The  Laboratory of Mathematical Education "Zaíra da Cunha Melo Varizo" (LEMAT), 

was created in 1994 as an attempt to change a reality lived by the IME, where the 

abandon and failure rate of the course was high, and also with the objective of attending 

the specifics of the degree in mathematics at that institute. In this way, the objective of 

the present work is to investigate a teacher training immersed in LEMAT practices, 

seeking out to identify the strategies traced and narrated by the laboratory coordinators 

with perspectives to favor an initial and continuous formation of teachers, inserted in 

the context of the time (1994 -2015). The Survey uses Oral History as an 

methodological alternative and uses interviews as the main source of data, in addition to 

other written sources. In this sense, we chose to interview all the coordinators of the 

laboratory in that period (Zaíra da Cunha Melo Varizo, Wellington Lima Cedro, José 

Pedro Machado Ribeiro, Jaqueline Araújo Civardi, Maria Betânia Sardeiro dos Santos, 

Janice Pereira Lopes) as well as the Educational Technician  (TAE) - Silmara Epifânia 

Castro Carvalho. We work with semi-structured interviews, which have been 

transcribed, sent to the collaborators for the correct corrections, etc., elaborated a 

textualization, which is an integral part of this dissertation. We construct a narrative 

analysis, which we call a mosaic, which is about transcription, mobilizing all the 

material found on the subject. This narrative shows that the laboratory has undergone 

changes both in its configuration and in its role for teacher training. 

Keywords: Mathematics Education Laboratory; History of Mathematics Education; 

Teacher training; Oral History; Narratives. 
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CAMINHOS E CAMINHADAS: Por onde andei e o que vi 

 
O conhecimento pode dar prazer. O 

conhecimento pode dar sofrimento. Quando 

o conhecimento dá prazer a gente quer 

conhecer cada vez mais. 

Rubem Alves 
 

 

 A frase de Rubem Alves retrata bem o sentimento que existe ao engajar-se em 

uma pesquisa. O pesquisador encontra um tema de interesse e se debruça sobre ele, a 

fim de conhecê-lo. E, na medida em que tem acesso às informações – aos entrevistados, 

aos documentos etc. – surgem mais questionamentos e, com isso, uma vontade de saber 

mais acerca do tema abordado. Esta pesquisa é exemplo disso. Ela surgiu da ânsia de 

conhecer-se melhor a história do Laboratório de Educação Matemática Zaíra da Cunha 

Melo Varizo, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás 

(IME/UFG), com vistas, especificamente, à formação de professores que o laboratório 

tem proporcionado ao longo desses 23 anos de trabalho.  

 Diante disso, nesta pesquisa, investigamos a formação de professores imersa nas 

práticas do Laboratório de Educação Matemática (LEMAT), do Instituto de Matemática 

e Estatística (IME), situado na Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás. 

Buscando esboçar um quadro sobre a formação inicial e continuada de professores, no 

LEMAT/IME/UFG, a partir de documentações e, principalmente, de depoimentos orais 

de pessoas que estiveram e ainda estão envolvidas nesse processo de formação, 

desempenhando o papel de coordenador ou coordenadora e a Técnico em Assuntos 

Educacionais (TAE), que trabalharam no LEMAT, de 1994 até 2015. Buscou-se, 

portanto, identificar as condições da formação de professores em meio às dificuldades 

encontradas, às estratégias traçadas e aos projetos desenvolvidos em cada coordenação. 

Levantando informações sobre a estrutura física, as demandas, as vivências que cada um 

desses indivíduos teve enquanto professor/formador no LEMAT, logrou-se a elaboração 

deste projeto. Tratou-se, enfim, de caracterizar um cenário, contar uma versão criada a 

partir das fontes escritas e orais mobilizadas, da formação de professores naquele 

laboratório. 

A pesquisa conta com referenciais teóricos ligados à História, à História da 

Educação, à História da Educação Matemática e, mais especificamente, à História Oral. 

A pesquisa tem como foco sete sujeitos, que participaram, separadamente, das 
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entrevistas. Realizamos as entrevistas com os seis coordenadores do LEMAT e com 

uma TAE, para a obtenção dos dados. As entrevistas foram transcritas e, em seguida, 

enviadas para os colaboradores para que fizessem todas as correções que julgassem 

necessárias. Após essa primeira correção, fizemos a textualização, buscando a 

elaboração de um texto fluido. Reenviamos para os colaboradores para que verificassem 

se a textualização estava coerente com a fala inicial deles.  

A temática abordada é relevante tanto para a História da Educação Matemática 

quanto para a Educação Matemática, de uma forma mais abrangente, uma vez que tem 

como tema mais amplo a formação de professores de Matemática. Na Educação 

Matemática, sua relevância se dá, tendo em vista o fato de que abordamos a história do 

tempo presente – começa nos anos de 1990 e aborda até a atual coordenação, a qual 

iniciou o trabalho em 2014 e o faz até os dias atuais, na coordenação. A pesquisa 

também contribui para as discussões sobre laboratório de ensino/educação matemática 

no Brasil, mais especificamente, com um viés histórico, uma temática que carece de 

mais investigações. 

Este trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro, abordamos a minha 

inserção e trajetória no LEMAT. Em seguida, mostramos um pouco dos preâmbulos na 

criação do laboratório para que se possa compreender que ele foi criado em um contexto 

de (re)pensar a licenciatura no IME/UFG. Diante de tudo isso, finalizamos o capítulo 

trazendo a discussão sobre a criação de laboratórios e sobre os diferentes tipos de 

laboratórios ligados ao ensino/aprendizagem de Matemática existentes no Brasil. 

No segundo capítulo, situamos nosso trabalho no campo da Educação 

Matemática, campo de pesquisa multifacetado. Nessa perspectiva, caracterizamo-nos 

como uma pesquisa que usa fontes orais. Nesse sentido, usamos a História oral e as 

narrativas produzidas com nossas fontes orais como principal fonte de dados. Nessa 

perspectiva, foi possível perceber que o trabalho historiográfico é complexo e de grande 

importância, não apenas para compreender-se o passado, mas para fundamentar a ação 

no presente. Na parte seguinte, tratamos das fontes, da memória e da representação em 

trabalhos de cunho histórico.  

O terceiro capítulo foi dividido em oito partes, sendo que, na primeira delas, 

fizemos uma breve apresentação de cada um dos entrevistados, de forma sucinta, 

abordando apenas fatos referentes à sua vida acadêmica e sua formação. Nas partes 

seguintes, trouxemos as narrativas feitas, de acordo com os depoimentos de cada um 

dos seis coordenadores e da Técnico em Assuntos Educacionais (TAE). Dessa maneira, 
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tais narrativas possuem papel de destaque no capítulo e serão apresentadas obedecendo 

a sequência de início de atuação no LEMAT, como coordenador ou coordenadora, ou 

como Técnico em Assuntos Educacionais.  

No quarto capítulo, o último, apresentamos uma narrativa, de fato, um mosaico 

construído em uma base repleta de vivências, de sentimentos e de lembranças. O 

mosaico de palavras apresentado utiliza-se de todas as informações coletadas com as 

entrevistas e suas textualizações e com as fontes escritas, incorporando-as a uma única 

narrativa, o que estamos chamando de transcriação.  
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Capítulo I 

CAMINHOS QUE SE ENTRELAÇAM: Estabelecendo o tema da 

pesquisa 

Eles (IME) estavam com ideias sobre laboratório e eu estava com as 

minhas também de fazer um laboratório, mas um laboratório não de 

ensino médio, mas um laboratório para a formação do professor. 

Para a criação de metodologias de ensino, para criar novos recursos 

de ensino e aprendizagem. 

Zaíra da Cunha Melo Varizo 

 

 

Para que se inicie a pesquisa sobre um tema é necessário que se tenha algum 

conhecimento sobre ele, e que, de alguma forma, tal tema tenha tocado e motivado o 

pesquisador, despertando-lhe o interesse.  Assim, as motivações para realizar-se esta 

pesquisa são inerentes às minhas inquietações, ao toque que a vivência e o convívio no 

LEMAT me proporcionaram. Por isso, tomo a liberdade de, nesta sessão do capítulo, 

narrar em primeira pessoa do singular. O convívio no Laboratório fez-me admirar as 

ideias envolvidas no mesmo e, com isso, surgiu a vontade de compreendê-lo melhor, 

como um todo. Dessa maneira, engajei-me em duas pesquisas relacionadas a ele: a 

primeira foi no curso de Especialização em Educação Matemática; a outra se trata do 

presente trabalho. 

O interesse pelo tema, o Laboratório de Educação Matemática, deve-se a uma 

série de motivos. O primeiro deles foi o reconhecimento de sua importância na 

formação dos licenciandos em Matemática, do Instituto de Matemática e Estatística – 

IME/UFG, auxiliando-os nos Estágios Supervisionados, enquanto campo de estágio, 

oferecendo recursos didáticos e apoio pedagógico para a realização dos mesmos. 

Segundo, pela preocupação que o laboratório demonstra com a formação dos 

professores por meio da realização de oficinas, projetos (Projeto Colmeia, Projeto 

de Formação de Professores etc) e, também, pela organização da Jornada de Educação 

Matemática realizada desde 1994, da qual, certa vez, participei como ouvinte, em 2008. 

De outra participei como aluna bolsista (Figura 1), fazendo parte da equipe 

organizadora. Esse evento foi muito importante na minha formação, uma vez que me 

permitiu viver intensamente a organização de um evento, tratando tanto da parte 

burocrática (escrever ofícios, memorandos etc.) quanto da parte organizacional, ao 
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reservar salas, auditórios, contatar oficineiros e palestrantes, bem como da organização 

dos outros colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Alunos da Licenciatura IME/UFG e a Bolsista da Jornada da Educação Matemática, 

2010 

Além dos fatores supracitados, há outro, de cunho totalmente afetivo. Tal como 

a maior parte dos licenciandos em Matemática, entrei no curso sem saber exatamente o 

que me esperava. Para minha surpresa, no primeiro ano, eram oferecidas somente 

disciplinas ligadas à Matemática, as quais, embora oferecessem a base matemática, não 

ensinavam nem preparavam o acadêmico para a realidade que encontraria em sala de 

aula. No segundo ano, tivemos disciplinas relacionadas ao ensino, como, por exemplo, 

as de Psicologia da Educação3 e Didática I. Tais disciplinas nos permitiam pensar a sala 

de aula, mas não nos aproximava dela. O primeiro estágio ocorria no terceiro ano. 

Assim, no primeiro semestre, tive o meu primeiro contato com o LEMAT; tudo nele, 

para mim, era novidade. Até aquele momento, nunca havia ouvido falar de um 

laboratório de ensino/educação, não tinha ideia do que era nem para que servia. Imagino 

que grande parte dos alunos tem essa mesma visão. É um susto! O cenário era esse, 

mesmo porque nas aulas que tive na Educação Básica não se usavam nenhum tipo de 

recurso didático nem jogos.  

Primeiro contato um pouco tímido, uma vez que fiz parte do projeto Re-

Vivenciando o Colmeia4, desenvolvido no PETMAT5, com o objetivo de “buscar a 

formação continuada dos professores de Matemática da Rede Pública da Região 

Metropolitana de Goiânia, capacitando-os para que sejam multiplicadores de novas 

metodologias de ensino e elaborar materiais didáticos apropriados [...]” (SARDINHA 
                                                           
3 No segundo ano do curso tivemos as disciplinas de Psicologia da Educação I e II. 
4 O professor José Pedro Machado Ribeiro propôs o projeto para ser desenvolvido no PETMAT/UFG de 

2008 a 2012. 
5 Programa de Educação Tutorial do curso de Licenciatura em Matemática do IME/UFG 
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MACEDO, 2017 p. 64). O projeto propunha um “intercâmbio entre professores 

universitários, professores da educação básica e alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática em prol do fortalecimento dos estudos e pesquisas em Educação 

Matemática: fórum permanente de debate” (RIBEIRO, 2007, p. 10).  

Nesse projeto tive, também, o meu primeiro contato com a sala de aula, 

enquanto estagiária e observadora das aulas de uma professora do nono ano, do Colégio 

Valdemar Mundim. Participavam do projeto dois estagiários do Estágio I, os bolsistas 

do PETMAT, o tutor do PETMAT, professor José Pedro Machado Ribeiro, a 

coordenadora da célula, professora Vânia Lúcia Machado, e uma aluna do Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática. Observávamos a aula da professora e tomávamos 

notas em um diário de campo. Depois, reuníamo-nos com o grupo, para discutir as aulas 

e as leituras indicadas pelo tutor. Era um momento muito rico; todos tínhamos voz. A 

proposta não era tecer críticas à postura ou à aula da professora, mas sim, discutir, 

(re)pensar a prática e sugerir atividades, cujo planejamento era feito de forma 

colaborativa com todos os integrantes do projeto. No entendimento da autora deste 

projeto de pesquisa, procurávamos seguir uma das prerrogativas propostas por Freire 

(2009): ensinar exige a democracia de ideias, o respeito as diferenças e ao conhecimento 

do educando.  

Além de observar e discutir as aulas da professora, fazíamos intervenções, ou 

seja, ministrávamos aulas na turma observada. Naquele primeiro contato com a sala de 

aula, um bolsista do PETMAT e eu desenvolvemos uma atividade lúdica intitulada 

“Carrinho de compras da amizade”, que se tratava de uma revisão do conteúdo de 

equações do 2º grau. Eu, que nunca havia estado em uma sala de aula como professora, 

senti muita dificuldade ao trabalhar com os alunos, mediante a agitação deles em uma 

atividade daquele tipo. Tal contato com a sala de aula, naquele momento, possuía 

aspecto formativo, pois havia um colega acadêmico, e a professora regente da turma nos 

auxiliava. Caso não estivéssemos no projeto, esse apoio não existiria.   

 Além do mencionado projeto, no segundo semestre, fiz parte do Vivenciando o 

LEMAT como Estágio I, conhecendo o laboratório, os materiais e as necessidades de 

repensar metodologias de ensino. Tais atividades visavam o estudo do papel do 

laboratório, dos projetos desenvolvidos, catalogar os materiais disponíveis, para 

conhecermos melhor o laboratório e os recursos didáticos que auxiliam o professor no 

planejamento e desenvolvimento de suas aulas. Nós, os estagiários, deveríamos ainda 

trabalhar no atendimento aos interessados em desenvolver atividades no LEMAT, 
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agendando horários para a utilização de seu espaço, emprestando materiais didáticos e 

supervisionando as atividades pedagógicas propostas no local, atendendo os alunos, os 

professores e a comunidade.  

Ao catalogar os materiais, registrando sua quantidade, percebi que o laboratório 

disponibilizava de materiais comuns, como régua, compasso, lápis de cor, giz de cera, 

esquadro, livros didáticos, paradidáticos, apostilas, Trabalhos de Conclusão de Curso a 

ábaco, blocos lógicos, geoplano, material dourado, Tangram etc. Através do estudo dos 

recursos, pude conhecer melhor alguns deles. O ábaco, um antigo instrumento de 

cálculo utilizado como elemento de contagem decimal, utilizado para ensinar soma, 

subtração, multiplicação e divisão. Os blocos lógicos, conjunto de peças geométricas 

divididas em quadrados, retângulos, triângulos e círculos, que é utilizado para que os 

alunos exercitem a lógica, evoluam o raciocino abstrato e o estudo de conjuntos. Com o 

material dourado, podemos estudar as quatro operações. Já o Tangram é um quadrado 

decomposto em sete figuras geométricas, nele é possível montar inúmeras imagens 

figurativas. Além disso, participamos e desenvolvemos oficinas com os recursos 

didáticos, o que contribuiu para (re)pensarmos a sala de aula e as metodologias que 

poderíamos usar nela. Nesse momento do Estágio, em que deveria conhecer a estrutura 

física, organizacional e a história do LEMAT, senti falta de materiais para pesquisa que 

versassem sobre sua história, sobre a formação de professores e, até mesmo, sobre os 

materiais disponíveis.  

Os artigos publicados que encontrei citavam o processo de criação, porém, de 

forma bem sucinta. Pouco havia sido publicado em relação à sua fase inicial e sobre as 

dificuldades para a sua implementação como laboratório de ensino/educação. Nesse 

mesmo sentido, não encontramos publicações acerca da formação de professores 

ocorrida no mencionado laboratório. Havia algum material escrito disponível para 

consulta no site do LEMAT (www.ime.ufg.br/lemat). Eram informações sobre a história 

do laboratório, sua idealizadora, projetos, dentre outras, usadas como fonte de pesquisa 

para os estagiários, inclusive para mim, a fim de conhecerem melhor a história do 

LEMAT e os projetos ali desenvolvidos. Infelizmente, essas informações foram 

excluídas do site O computador da Técnica em Assuntos Educacionais, que era a 

responsável pelo laboratório, também continha algumas informações, mas não era um 

material público.  Tal situação foi gerando em mim certa curiosidade em relação a como 

surgiu a iniciativa de criar o LEMAT, qual a aceitação dos professores na época, como 
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eram pensadas e desenvolvidas as ações voltadas para a formação de professores, dentre 

outras.  

No ano de 2010, trabalhei como bolsista (Bolsa Permanência6) do laboratório, 

continuando nele até o final do referido ano, quando me formei em Licenciatura em 

Matemática. Naquele ano, o LEMAT estava em período de organização da 

comemoração dos seus 16 anos de criação (Figura 2 e 3). Compus a comissão 

organizadora do evento. Com isso, tive um pouco mais de acesso à história, ao Projeto 

de Criação7, a alguns professores que fizeram parte do projeto como proponentes e ex-

estagiários. Nesse contexto, pude perceber que muito da história do LEMAT era 

desconhecida tanto por alunos quanto por professores. E isso, por conseguinte, 

dificultava aos mesmos perceberem a importância do LEMAT no IME.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Comemoração dos 16 anos, 2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Composição da mesa dos 16 anos do LEMAT, da esquerda para a direita: Silmara, José 

Pedro, Marina Tuyako, Wellington, Zaíra, João Luís 

                                                           
6 auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior 
7 Projeto de Educação Matemática. Título: Laboratório de Educação Matemática. Período: agosto de 1993 

a dezembro de 1994. 
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O trabalho dentro do LEMAT, de maneira semelhante, trouxe um panorama 

geral e atuação direta com alguns personagens de sua história: sua idealizadora, 

Profª. Zaíra da Cunha Melo Varizo, a primeira técnica em assuntos educacionais; 

Silmara Epifânia de Castro Carvalho; alguns estagiários e ex-coordenadores. Diante 

desse panorama, em 2011, ingressei no curso de Especialização em Educação 

Matemática, no IME/UFG, momento em que pesquisei8 o processo de criação e 

implementação do laboratório na instituição, mais especificamente, no recorte temporal 

de 1990 a 1996. Para o levantamento de dados, entrevistamos os professores que 

constavam no Projeto de Criação (Zaíra da Cunha Melo Varizo, Mauro Urbano 

Rogério, Ana Amélia Fleury Badan, Gisele Gusmão Prateado e Miguel Camargo) e, 

também, pesquisamos atas, ofícios e memorandos do IME, bem como resoluções da 

UFG. Esse grupo se formou, de acordo com Santos (2013), pela ideia comum da 

necessidade de mudanças no curso de licenciatura em Matemática, no IME/ UFG, no 

sentido de aumentar a quantidade de graduados, diminuir a evasão e, principalmente, 

melhorar a qualidade do ensino oferecido aos licenciandos.  Entre as dificuldades 

apresentadas no processo de criação e implementação encontramos9: [1] a questão do 

espaço físico; [2] dificuldade de acomodar as pessoas que visitavam o laboratório; [3] 

falta de estrutura e material de uso (computadores, recursos didáticos etc.); e [4] a 

incompreensão por parte de alguns professores que desconheciam a importância de um 

laboratório na formação de professores.   

Ainda de acordo com essa pesquisa, algumas das razões para a criação do 

laboratório foram: [1] a preocupação de cada um dos envolvidos com a formação inicial 

dos professores de Matemática; [2] o entendimento de que era necessário  buscar 

estratégias para o ensino de Matemática, tanto no ensino superior quanto no ensino 

fundamental; [3] a importância dada pelo governo para a extensão universitária – que 

tinha por finalidade, entre outras, aproximar o conhecimento produzido nas 

universidades à comunidade; [4]  a necessidade de repensar o Estágio.  

Mesmo após o termino da graduação e da pós-graduação, fiz parte da equipe do 

LEMAT, na divulgação e participação de alguns eventos, como, por exemplo, a SBPC 

Jovem, em 2011, evento que tinha como público alunos da educação básica e/ou 

profissionalizante, ocorrido ao mesmo tempo que a reunião anual da SBPC. Participei 

também da Bienal da Matemática, em 2012 (Figura 4), na cidade de Campinas, São 

                                                           
8 SANTOS, 2013. 
9 Ler mais sobre esse tema em SANTOS, 2013. 
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Paulo e da Bienal, em 2014 (Figura 5), em Maceió, Alagoas. Em todos esses eventos, 

levamos um stand do laboratório com jogos e desafios para os jovens. Neles, era 

possível perceber o entusiasmo e envolvimento nas atividades propostas. Além disso, 

divulgávamos um pouco da sua história, tanto na Educação Básica quanto no Ensino 

Superior. Além disso, fizemos intercâmbio com outros laboratórios participantes dos 

eventos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4: Participação na VI Bienal, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Participação na VII Bienal, 2014 

Acreditamos que ainda há muito o que se conhecer sobre o LEMAT, uma vez 

que ele faz parte do IME e do dia a dia de grande parte dos alunos da Licenciatura em 

Matemática. No entanto, muito de sua história, de suas contribuições para a formação de 

professores de Matemática e dos sujeitos que fizeram e fazem parte dela, tem se 

perdido, uma vez que existem poucas publicações sobre esses temas. Pode-se inferir que 

ele se apresenta como um importante locus de formação e discussões acerca da 

educação matemática, não apenas no âmbito do IME/UFG, mas, também, em Goiás 

como um todo. Diante desse panorama, compreende-se a relevância de uma pesquisa de 
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cunho histórico sobre o LEMAT, enfatizando a formação de professores ocorrida nesse 

laboratório, de acordo com os coordenadores e a TAE, que lá trabalharam por mais de 

20 anos na formação de professores. Assim, buscamos avançar e problematizar outras 

questões inerentes ao LEMAT, as quais percebemos na monografia de especialização 

defendida em 2013. 

 

LEMAT: (re)pensando a licenciatura 

 O Laboratório de Educação Matemática foi criado em agosto de 1994, no 

Instituto de Matemática e Física (IMF10/UFG), mas sua idealização precede essa data. 

No ano de 2005, o laboratório recebeu o nome de Zaíra da Cunha Melo Varizo, sua 

idealizadora. Em sua carreira acadêmica, a educadora demonstra preocupação com o 

processo de ensino-aprendizagem e com a necessidade da utilização de recursos 

didáticos nas aulas de Matemática. Um exemplo, é o trabalho desenvolvido no Setor 

Técnico de Ensino,  

[...] eu comecei a montar uma série de ações para ajudar os professores, era 

um local que a gente elaborava cartazes, gravava entrevistas, palestras, 

orientava professores da universidade na preparação de aulas. Tinha o 

retroprojetor, fazia as transparências. (VARIZO, 1ª Entrevista, 2012) 

 Na Faculdade de Educação, onde a professora Zaíra trabalhava antes de ser 

transferida para o IME, junto com a professora Ana Cáritas, que era coordenadora de 

um convênio entre a Faculdade de Educação da UFG e o Estado, montaram um projeto 

e, em contrapartida, ganharam um laboratório. Em 1992, a professora Zaíra foi 

transferida para o Departamento de Matemática, onde organizou uma série de projetos 

ligados à educação matemática. Com base nas Atas do Departamento de Matemática, 

Santos (2013) afirma que esses projetos defendidos vão ao encontro do ideário ligados 

aos laboratórios de ensino/educação matemática e, mais tarde, foram incorporados às 

atividades do LEMAT. 

Os recursos do projeto elaborado com a Professora Ana Cáritas, ainda na 

Faculdade de Educação, saíram em 1994, sendo dividido entre as duas. Em 1993, Zaíra 

havia se reunido a um grupo de professores do Departamento de Matemática para a 

elaboração do projeto de criação do LEMAT. Esse grupo foi formado pelos seguintes 

professores: Ana Amélia Fleury Badan, Gisele Araújo Gusmão Prateado, Miguel 

                                                           
10 A partir do ano 1996, foi publicada no Diário Oficial a criação do Instituto de Matemática e Estatística, 

sua instalação ocorreu no ano de 1997.  
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Camargo, Mauro Urbano Rogério, Romildo da Silva Pina e Zaíra da Cunha Melo 

Varizo.  

De acordo com Santos (2013), a criação do LEMAT se deu em um período de 

mudanças na universidade, dentre as quais ela cita: [1] a nova exigência por projetos de 

extensão; [2] a mudança dos cursos do regime anual para o semestral, o que exigiu a 

discussão das graduações formando, então, um grupo para discutir especificamente as 

licenciaturas; [3] a realização dos Fóruns de Licenciatura. Essas mudanças refletiram 

nas discussões ocorridas no âmbito da formação de professores de Matemática no 

IME/UFG, abrindo o debate entre professores do IME e da Faculdade de Educação e 

representante de alunos. Essas discussões mostram, fortemente, a preocupação do IME 

com a formação docente, e já se menciona a criação de um laboratório para auxiliar 

nessa formação.  

 Diante disso, nos documentos da UFG, o laboratório é citado como “o local de 

criação de material institucional para o ensino e de avaliações de livros-textos indicados 

para o ensino de Matemática” (BRASIL, 1992). Dessa maneira, percebe-se que, além de 

o laboratório estar diretamente relacionado à licenciatura, especificamente, ele está 

relacionado com o estágio obrigatório, como corrobora Prateado11  

(...) a gente não consegue falar do laboratório sem falar do estágio. Eles estão 

intimamente ligados. A origem do laboratório é mesmo a modificação da 

licenciatura, modificação do entendimento do que é o estágio. Se o estágio 

tivesse continuado aos moldes de antigamente, não teria laboratório. 

(PRATEADO, 2013, apud SANTOS, 2013, p. 110) 

 Assim, percebe-se, que o Laboratório de Educação Matemática “Zaíra da Cunha 

Melo Varizo” surgiu no limite da preocupação com a formação docente no IME/UFG, 

alicerçado, em parte, pelas ideias da professora Zaíra e dos demais professores que 

participaram do seu processo de discussão e implementação, bem como das mudanças 

ocorridas em âmbito nacional e, também, dentro da própria UFG. Nesse sentido, o 

trabalho tem como objetivo investigar a formação de professores imersa nas práticas do 

LEMAT, buscando identificar as estratégias traçadas e narradas pelos coordenadores 

desse laboratório com vistas a favorecer a formação inicial e continuada de professores, 

inseridas no contexto da época (1994 - 2015). 

                                                           
11 Gisele Gusmão Prateado é professora no IME e fez parte do grupo de professores que trabalhou no 

Projeto de criação do LEMAT 
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Laboratórios de ensino/educação Matemática: raízes históricas 

O tema Laboratório de ensino/educação está em discussão há mais de cem anos. 

Isso pode ser constatado no artigo de Hynes et al (1973 p. 271) que menciona um livro, 

chamado Laboratory Methods of Teaching Mathematics in Secondary School, sob a 

autoria de A. R. Hornbrook, publicado em 1895. Contudo, as raízes históricas são pouco 

exploradas em trabalhos acadêmicos. Santos (2013) corrobora com essa visão, quando 

expõe a busca de pesquisas de cunho histórico sobre os laboratórios, tanto em âmbito 

nacional quanto internacional. De acordo com a autora, “faltam trabalhos que versem 

sobre as discussões que culminaram na implantação destes em escolas e universidades” 

(SANTOS, 2013, p. 31). 

Embora não se tenha clareza sobre a origem da utilização de laboratórios de 

ensino/educação em Matemática, acredita-se que tais espaços tiveram origem na 

educação básica, como facilitador do processo de ensino-aprendizagem. As mudanças 

ocorridas, tanto na sociedade quanto na educação, no campo ideológico, político e 

cultural, fizeram emergir a necessidade de discutir o ensino, de forma mais 

aprofundada. Questionamentos foram gerados de seu âmbito estrutural, como a 

reestruturação dos currículos, até as estruturas teórico-metodológicas. De acordo com 

Santos (2013 p. 33), com isso houve um enriquecimento do campo da educação devido 

a diversidade de teóricos e procedimentos de pesquisas em suas mais diversas áreas. 

Ao longo da história de escolarização, demonstra-se uma preocupação com a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, principalmente, da Matemática, o que 

fez com que profissionais de várias áreas do conhecimento discutissem formas de tentar 

melhorar esse panorama. Nesse sentido, houve encontros para discutir-se a educação, 

reuniões focadas no processo de ensino-aprendizagem, além de debates para tratar do  

currículo da disciplina. Um marco desse período de discussões sobre o ensino de 

Matemática foi o Congresso Internacional de Matemática, em 1908, momento em que 

foi criada uma comissão que defendia, segundo Oliveira (2010 p.02), “a necessidade de 

mudanças no currículo de matemática e da metodologia no ensino, que visava os 

métodos intuitivos no ensino, como suas aplicações”. 

Nesse contexto, existem pesquisas que estudam, justamente, metodologias de 

ensino de Matemática. É possível citar, por exemplo, o uso de recursos didáticos que 

levassem o aluno a se perceber como parte do processo de ensino-aprendizagem. 

Entendemos recursos didáticos como todo material que auxilia professor e aluno no 

desenvolvimento dos trabalhos em sala de aula, tais como: livro, calculadora, quebra-
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cabeças, jogos, embalagens. Também é possível citar aqui os materiais manipuláveis 

como o ábaco, o material dourado, jogos de tabuleiros, entre outros. Grande parte das 

pesquisas encontradas abordam o uso do laboratório de Matemática em escolas como 

uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, o que reforça a ideia de um 

laboratório para o ensino de Matemática, com vistas à experimentação e à manipulação 

de materiais nas aulas. 

 Na percepção de Lorenzato (2012), em entrevista cedida a Santos (2013), as 

ideias relacionadas aos laboratórios de Matemática e ao uso de recursos didáticos vão ao 

encontro das defendidas por teóricos de épocas distantes que datam de antes de Cristo, 

como Sócrates e Platão. Entre os vários teóricos que, direta ou indiretamente, 

influenciaram a criação de laboratórios, podem ser mencionados: Arquimedes, que 

ressaltava a importância de imagens e objetos no processo de aprendizagem; Comenius, 

o qual defendia que a aprendizagem deve partir do concreto para o abstrato; Rousseau, 

pensador que entendia a criança como centro no processo educacional. Vários outros 

foram citados, tanto por Lorenzato (2006) quanto por Varizo (2011), em seus trabalhos 

sobre Laboratório de Ensino/Educação Matemática. 

 Ainda, de acordo com os autores, vincula-se a ideia de laboratórios teóricos 

ligados à psicologia, como Piaget, valorizando a descoberta por parte do aluno e 

Vygotsky, que foca na sociabilidade da criança e a relação entre o pensamento e a 

linguagem na aquisição de conhecimento. Nessa lista, constam também as contribuições 

feitas por Claparède, que considera o jogo e a brincadeira estratégias para o ensino. 

Alguns matemáticos se mostravam preocupados com o ensino da disciplina, como 

Dienes, que, entre outras contribuições, propôs o material didático chamado de Blocos 

Lógicos, utilizado no ensino de geometria, principalmente, nas séries iniciais. E 

pedagogos como Freinet, que defendeu o ensino de Matemática voltado para a realidade 

e atividades lúdicas. Nessa perspectiva, Cury (2017) fez uma pesquisa que verificou se 

as teses e dissertações defendidas no Brasil sobre laboratórios de ensino de Matemática 

(LEM) fazem referência a Rousseau, Pestalozzi e Piaget, “pensadores suíços que 

enfatizavam a ação do indivíduo sobre os objetos como importante para a 

aprendizagem” (Cury, 2017, p. 01). Como resultado, identificou que 30 dos 31 trabalhos 

encontrados por ele “apresentam em suas justificativas para as propostas de trabalho 

envolvendo o LEM argumentos que convergem, ou aproximam-se, ou são compatíveis 

com as propostas educacionais de ao menos um dos três pensadores” (CURY, 2017 p. 

13). 



 
31 

 

No que versa sobre a utilização de recursos didáticos, materiais manipuláveis, a 

experimentação e outras, na Educação Matemática, no Brasil, destaca-se a importância 

de dois educadores: Júlio César de Mello e Souza12 (1895 – 1974), conhecido também 

como Malba Tahan, e Manoel Jairo Bezerra13 (1920 – 2010).  A lista de teóricos que 

influenciaram os laboratórios de ensino/educação matemática é muito extensa e 

extrapola o que nos propomos fazer no momento. A quem tiver interesse, nesse sentido, 

sugerimos a leitura dos trabalhos mencionados, bem como a monografia defendida por 

Santos (2013). 

Destarte, falando sobre os teóricos que precederam a ideia de laboratório, 

propriamente dita, Lorenzato (2012) defende que encontrar as raízes históricas acerca da 

criação de laboratórios é uma ideia um tanto ingênua, uma vez que ele surgiu de acordo 

com as novas teorias educacionais e as necessidades da educação em sala de aula. 

Assim, ele acredita que “a ideia do laboratório não surgiu como uma proposta de 

alguém iluminado em momento de lucidez. Ela vai surgindo com aqueles teóricos que 

foram aos poucos falando isso, o aluno aprende vendo”. 

Ao deparar-se com essa variedade de teóricos, parece natural que as 

interpretações dadas também sejam vastas. Isso se reflete na quantidade de 

denominações diferentes encontradas nos laboratórios de ensino/educação matemática. 

Ao se pesquisar sobre o tema, torna-se possível identificar as seguintes denominações: 

Laboratório de Matemática, Laboratório de Ensino de Matemática, Laboratório de 

Educação Matemática etc. Destarte, faz-se necessário um estudo sobre essas 

diferenciações, a fim de que se tenha uma melhor compreensão dos sentidos implícitos 

desses diferentes modos de se referir. 

 

Laboratórios: diversidades e encontros 

De acordo com Santos (2013), existem mais de 50 laboratórios de 

ensino/educação matemática implementados em faculdades e universidades, no Brasil. 

Segundo a autora, as informações contidas nos websites referentes a esses laboratórios 

são superficiais, o que dificulta uma consulta mais detalhada. Os laboratórios 

                                                           
12  Conhecido também como Malba Tahan. Formou-se em engenharia civil pela Escola Nacional de 

Engenharia, publicou uma grande quantidade de livros cerca de 60 (Malba Tahan) e de 30 (Júlio César 

Mello e Souza). (FARIA, 2004) 
13 Licenciado pela Faculdade Nacional de Filosofia, fez cursos de especialização em Sèvres, na Sorbonne 

e em Princeton. Escreveu como autor ou coautor, mais de 50 livros didáticos, desenvolveu uma carreira 

na radiodifusão educativa. (MACIEL, 2012) 
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encontrados intitulam-se, em sua maioria, Laboratório de Ensino de Matemática; outros, 

porém, são intitulados Laboratório de Educação Matemática. Contudo, a diferença entre 

essas duas denominações parece muito estreita. 

Ante as diferentes facetas dos laboratórios de ensino/educação, é preciso ter em 

mente o que estamos entendendo como laboratório. Uma definição encontrada é a 

delimitada por Lorenzato (2006, p. 06), na qual laboratório pode ser um tipo de 

depósito/arquivo, ou seja, um local para guardar materiais (livros, materiais 

manipuláveis, transparências e outros), mas também pode ser um ambiente que 

extrapola a aula regular. Sendo assim, para o autor, o laboratório pode ser um local para 

guardar materiais que auxiliam na aula ou um lugar para trabalhar com alunos fora de 

sala de aula. Já Oliveira (1983, p. 82), em sua dissertação de mestrado, defende seu 

entendimento de laboratório “como o espaço onde se criam situações e condições para 

se levantar problemas, elaborar hipóteses, analisar resultados e propor novas situações 

ou soluções para questões detectadas”. Assim, o laboratório aparece como coadjuvante 

na elaboração de aulas em que os alunos testam e fazem experiências matemáticas. 

O termo Laboratório de Matemática, de acordo com Ewbank (1971, p. 559), 

“pode designar um lugar, um processo, um procedimento. Como um lugar, é uma sala 

preparada para experimentos matemáticos e atividades práticas”. Tal definição vai ao 

encontro da definição de laboratório defendida por Lorenzato (2006). Nesse sentido, o 

laboratório aparece relacionado a formas de demonstrar um pensamento ou um conceito 

matemático. Kline (1976, p 193) corrobora essa impressão, ao afirmar que laboratório 

de Matemática “consistiria em dispositivos de várias espécies que podem ser usados 

para demonstrar acontecimentos físicos, dos quais possam inferir resultados 

matemáticos”.   

É fato que a maioria dos laboratórios, vez ou outra, usa esse tipo de 

procedimento como facilitador do processo de ensino-aprendizagem. A demonstração 

do teorema de Pitágoras, por exemplo, pode ser feita por meio de um artefato construído 

a partir de material concreto, no qual a areia depositada nos quadrados formados pela 

projeção dos catetos preenche o quadrado formado pela hipotenusa. Outro exemplo 

pode ser a confecção do parafuso de Arquimedes, ou a reprodução de sólidos 

geométricos, o que facilita a compreensão e a visualização por parte dos alunos. 

Outra denominação de laboratório é a de ensino de Matemática. De acordo com 

o que já discutimos, essa foi a preocupação inicial dos educadores e pesquisadores. O 

mencionado laboratório está relacionado a um local para criação e desenvolvimento de 
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atividades experimentais com o uso (ou não) de materiais concretos, para a produção de 

atividades que exigissem a participação dos alunos, a fim de que os mesmos se 

sentissem parte do processo de ensino-aprendizagem. No Brasil, a preocupação com a 

criação de laboratórios na Educação aparece, mais fortemente, na década de 1990. 

Nesse período, de acordo com Varizo (2011, p. 25), o Ministério da Educação e Cultura 

– MEC lançou o Plano de Desenvolvimento Escolar14, que tinha por objetivo melhorar a 

qualidade de ensino nas escolas públicas por meio de ações voltadas à capacitação de 

profissionais e o financiamento de melhorias nas escolas. Com isso, esse programa 

financiou a implementação de alguns laboratórios nas escolas públicas. 

Segundo Varizo15, a palavra educação é mais abrangente que ensino, “uma vez 

que ela, além de se referir ao ensino, refere-se à aprendizagem, à didática, à 

experimentação e à socialização do conhecimento.”. Tal definição defendida por Varizo 

nos leva a crer que o laboratório de educação matemática está relacionado à educação 

de uma forma mais ampla, não apenas a materiais de ensino, mas ao processo educativo 

como um todo. Dessa maneira, optamos sempre pela referência do espaço analisado 

como laboratório de ensino/educação matemática, contemplando ambas as 

interpretações. Cabe ressaltar que existem outras denominações, como laboratório de 

aprendizagem e laboratório de estudos. Todavia, não temos elementos suficientes nem 

para incluí-los em uma das denominações mais usadas, nem para fazer uma delimitação 

das mesmas. 

Não obstante, mesmo que a raiz dos laboratórios tenha surgido na Educação 

Básica, eles ganharam fôlego no ensino superior, mormente, na formação de 

professores, haja vista que, de acordo com Lorenzato (2006, p. 10), “mais importante 

que ter acesso aos materiais é saber utilizá-los corretamente”. No mesmo sentido, para 

um professor fazer uso dos recursos didáticos em sala de aula, é necessário que ele 

consiga planejar, executar e avaliar as atividades propostas. Rêgo e Rêgo salientam que 

o uso de laboratório na formação de professores estimula a formação inicial e 

                                                           
14  PDE - Escola foi concebido no âmbito do Fundescola, objeto do acordo de empréstimo firmado em 

1998 entre o governo brasileiro e o Banco Mundial, cujo objetivo era melhorar a gestão escolar, a 

qualidade do ensino e a permanência das crianças na escola. Naquele momento, o Plano de 

Desenvolvimento da Escola (então chamado apenas PDE) constituía a ação principal do programa, pois 

previa que as unidades escolares realizassem um planejamento estratégico que subsidiaria outras ações. 

Disponível em: 

http://pdeescola.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2  
15 Texto escrito por Zaíra da Cunha Melo Varizo e é parte integrante do CD de comemoração dos 10 anos 

do LEMAT em 2004. 
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continuada, uma vez que promove o ensino, a pesquisa e a extensão. Ainda de acordo 

com esses autores, 

(...) quando associado à formação docente, oportuniza a realização de 

atividades em que professores da educação básica e alunos de cursos de 

licenciatura possam refletir e elaborar sua avaliação pessoal do sistema de 

ensino adotado em nossas escolas e constituir modelos viáveis de seus 

aspectos negativos. (RÊGO e RÊGO, 2006, p. 41) 

 Oliveira (1983) considera que, na formação de professores, o laboratório 

possibilitará ao graduando a “oportunidade de relacionar teorias da psicologia ou da 

aprendizagem com métodos didáticos” (OLIVEIRA, 1983, p.83), assim, o graduando 

fará uma síntese de sua formação e aplicará as teorias em uma comunidade real. 
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Capítulo II 

HISTÓRIA E MEMÓRIA: O olhar assumido na pesquisa 

 

O passado é inteligível para nós somente à 

luz do presente: só podemos compreender o 

presente à luz do passado. Capacitar o 

homem a entender a sociedade do passado e 

aumentar o seu domínio sobre a sociedade 

do presente é a dupla função da história. 

Edward Hallt Carr 

 

Para quem escreve memórias, onde acaba a 

lembrança, onde começa a ficção? Talvez 

sejam inseparáveis. Os fatos da realidade 

são como pedra, tijolo – argamassados, 

virados parede, casa, pelo saibro, pela cal, 

pelo reboco da verossimilhança – 

manipulados pela imaginação criadora. [...] 

O resto é relatório.   

Pedro Nava    

 

 

 

 A primeira frase, de Carr, aponta-nos para a importância de se conhecer os 

percursos históricos de determinados fatos, uma vez que são de fundamental 

importância para se compreender o presente. Além disso, aponta para a dialética entre 

passado e presente, em que a compreensão de um influencia a do outro. E, também, 

aponta a importância da história para se entender o passado e aumentar o domínio sobre 

o presente. Ciente dessa importância, este capítulo tem como finalidade discutir os 

aspectos teórico-metodológicos de pesquisas de cunho histórico. Além disso, busca 

compreender o uso da história oral em pesquisas de cunho histórico, o trabalho com a 

memória, a relação entre história e memória e seus desdobramentos. 

 A segunda frase, de Nava, alerta-nos para as especificidades do trabalho 

historiográfico que se vale do uso de entrevistas e, consequentemente, de memórias. A 

memória é elemento fundamental para o desenvolvimento desse trabalho, uma vez que 

estamos olhando para a formação de professores ocorrida no LEMAT, de acordo com a 

lembrança, ou seja, a memória dos coordenadores e da TAE que lá trabalharam e 

desenvolveram, pelo menos, parte de suas atividades. Precisamos ter em mente que a 

discussão que será feita aqui, referente à pesquisa histórica, gira em torno da formação 

de professores ocorrida no LEMAT. Assim, as entrevistas realizadas com os 
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coordenadores do laboratório e com a professora que trabalhava como Técnica em 

Assuntos Educacionais buscam elementos sobre como foram, e ainda são pensadas e 

desenvolvidas, as ações que visam a formação de futuros professores de Matemática, 

nesse contexto.  

 Com vistas a facilitar a compreensão, este capítulo está dividido em quatro 

partes, sendo que, na primeira delas, situamos nossa pesquisa no campo da História 

Oral. O trabalho historiográfico não é fácil, porém, é de grande importância, não apenas 

para se compreender o passado, mas para fundamentar a ação no presente. Na parte 

seguinte, tratamos das fontes, da memória e da representação em trabalhos de cunho 

histórico. Entre as discussões trazidas, podemos destacar a relação entre história e 

memória, como, por exemplo: os elementos que as caracterizam, até que ponto a 

memória se constitui como fonte para a pesquisa histórica e como trabalhar com a 

memória. Na última parte, a quarta, trazemos para a discussão o uso de narrativas em 

trabalhos de cunho histórico, que se apresentam como uma valiosa ferramenta e como 

fonte inesgotável, uma vez que incorpora a narração e a experiência do ouvinte/leitor.    

 

História Oral e a Educação Matemática 

 A Educação Matemática é um campo de pesquisa multifacetado, permite que os 

pesquisadores dessa área tenham vasta possibilidade de atuação, rica em metodologias e 

de objetos de pesquisa. Nesse sentido, Garnica (2015) afirma que esta área é  

“Interdisciplinar – ela nasce e se nutre continuamente de interlocuções com 

inúmeras outras áreas de conhecimento – que trata um objeto também 

interdisciplinar – o ensino e a aprendizagem de matemática nas mais variadas 

situações, tempos espaços e circunstâncias” (GARNICA, 2015, p. 36) 

   Ainda de acordo com Garnica (2015), os pesquisadores em Educação 

Matemática podem se interessar por resolução de problemas, etnomatemática, história 

da matemática ou uma série de outras tendências relacionadas ao ensino e aprendizagem 

da disciplina. Diante disso, existem grupos de pesquisa em várias áreas da Educação 

Matemática que estudam e se debruçam sobre estratégias metodológicas específicas e 

diferentes abordagens para pesquisas em Educação Matemática. Assim, situamo-nos 

enquanto pesquisadores ligados à História da Educação Matemática, mais 

especificamente, a partir de relatos orais. As pesquisas em Educação Matemática com 

essa abordagem denominam-se História Oral. 

 Ao abordar a História Oral, enquanto metodologia de pesquisa de natureza 

qualitativa a serviço da Educação Matemática, vemo-nos diante da necessidade de se 
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pensar o como fazer e o por que fazer pesquisa de determinado modo. Entendendo que 

“metodologia não é algo estático, mas um arsenal de possibilidades sempre em 

construção”, tal como argumenta Garnica (2015, p. 38), esse pesquisador aponta para a 

necessidade de se considerar metodologia como uma trajetória que não pode ser isolada 

do objeto de estudo, não podendo ser pensada como algo pronto e à mão. Dessa 

maneira,  afirma que a metodologia é construída a partir da interlocução com outras 

áreas como “a história, a história da Educação, a sociologia, a arte, os estudos sociais” 

(GARNICA, 2015, p. 39) 

 Assim, a História Oral pode ser concebida como uma metodologia utilizada por 

pesquisadores que compartilha com outros métodos qualitativos alguns dos princípios 

mais essenciais e elementares, porém se difere por ter, “dentre suas expectativas 

iniciais, não somente amarrar compreensões a partir de descrições, mas constituir 

documentos ‘históricos’, registros do outro, ‘textos provocados’.” (GARNICA, 2005, p. 

104). O trabalho com História Oral implica a necessidade de se compreender história de 

um modo mais amplo, desconfiando das metanarrativas e de vertentes que a veem como 

linear e progressiva.  Ainda de acordo com Garnica (2005), essa é uma prerrogativa 

própria e natural às pesquisas que se valem de depoimentos, os quais, defende ele, 

devem ficar disponíveis para o leitor, que “pode, se desejar, respeitados os termos 

impostos pelos depoentes, elaborar suas próprias análises”. (GARNICA, 2005, p. 104) 

 O diálogo histórico proposto aqui faz uso de fontes orais em História da 

Educação Matemática. A proposta, feita pelos colaboradores, mergulha em outras 

fontes, olhando o presente e o passado, não apenas com os olhos dos entrevistados, mas, 

também, com as atas, ofícios, documentos do próprio laboratório etc. Diante disso, é 

preciso ter ciência de que “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo 

tal como ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela 

cintila num instante”, conforme destaca Walter Benjamin (BENJAMIN, 1974, p. 695 e 

701 apud GAGNEBIN, 2006 p. 40). Com isso, é preciso compreender que os dados são 

frutos de um contexto e devem ser analisados criticamente, buscando outras fontes que 

também versem sobre o tema pesquisado.  

No mesmo sentido, Ricoeur (1961) afirma que "história só é história na medida 

em que não consente nem no discurso absoluto, nem na singularidade absoluta, na 

medida em que o seu sentido se mantém confuso, misturado [...] A história quer ser 

objetiva e não pode sê-lo." (RICOEUR, 1961, p. 226 apud LE GOFF, 1990 p. 21). O 

passado, então, é tido como um movimento dialético entre construção e reinterpretação, 
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tendo em vista uma gama de mudanças nos métodos e nas técnicas, havendo a 

possibilidade de descoberta de documentos, em que os arquivos do passado se 

enriquecem continuamente. Assim, o passado, em si, é imutável, mas o conhecimento se 

transforma e se aperfeiçoa incessantemente, não cabendo ao historiador outra tarefa que 

não seja a de “reconstruir, no que lhe for possível, a fisionomia dos acontecimentos” 

(BOSI, 1994, p. 59)  

Nessa perspectiva, Gagnebin (2006) chama a atenção para o fato de que se 

delineia uma história que obedece a interesses. Algumas testemunhas podem se enganar 

sem a intenção de fornecer dados equivocados. A questão da veracidade da testemunha 

pode ser influenciada devido a condições diversas do informante, como cansaço, 

emoção ou até mesmo falta de atenção e, ainda, segundo essa autora, existem erros que 

remetem a questões sociais. Assim, tanto os erros de testemunhos quanto as mentiras 

podem assumir um valor documental.  

 

Memória e História: O trabalho com as Fontes 

 Como abordado anteriormente, o trabalho com as fontes é de suma importância 

em pesquisas de cunho histórico; ele exige do pesquisador sensibilidade e organização, 

a fim de viabilizar a coleta de dados e, por conseguinte, a pesquisa. E, considerando-se 

as fontes, utilizamos a entrevista, pois ela possibilita uma versão sobre um fato passado, 

cientes de que não podemos observá-lo com nossos próprios olhos. Diante disso, sobre a 

relação entre história e memória, parece-nos relevante pensar nos elementos que as 

caracterizam, até que ponto a memória se constitui como fonte para a pesquisa histórica 

e como trabalhar com a memória.  

 Neste trabalho, abordamos a formação de professores de Matemática ocorrida no 

LEMAT, de sua criação até 2015.  Dessa maneira, por diversas vezes, estamos nos 

referindo a fatos dos quais não participamos. Além disso, poucos (ou nenhum) 

documentos seriam capazes de caracterizar essa formação. Falamos da formação de 

professores de Matemática, na ótica dos coordenadores e da Técnico em Assuntos 

Educacionais, os sujeitos que desenvolveram as práticas com vistas a essa formação. E, 

para falarmos dessa prática, recorremos ao relato de como eram pensadas e 

desenvolvidas as ações que visavam contribuir para a formação de professores. Esses 

relatos constituem-se discursos sobre a prática, em lembranças sobre ela, ou seja, em 

vestígios de como ela aconteceu, o que Chartier (2009) apresenta como representações.  
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 A representação pode ser entendida como um fragmento histórico. Não se pode 

considerá-los história por si.  Trata-se da visão que cada entrevistado tem dos 

acontecimentos e da forma como relatam, pois depende da visão que eles têm de mundo 

e a forma de interpretá-lo. Nesse sentido, Chartier (2009, p. 51-52) defende que 

representação “não são simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma realidade que 

lhe seria externa; elas possuem uma energia própria que leva a crer que o mundo ou o 

passado é, efetivamente, o que dizem que é”. Diante disso, percebe-se que a memória, a 

lembrança do entrevistado, é uma representação do passado, e o sujeito externaliza, por 

meio da fala, a forma que ele se lembra de determinado fato. 

 Bosi (1994) afirma que “lembrar não é reviver, mas refazer. É reflexão, 

compreensão do agora a partir de outrora, é sentimento, reaparição do feito e do ido, não 

sua mera repetição” (BOSI, 1994, p. 20). Assim, a lembrança ganha nova perspectiva e 

importância, pois, nela, o entrevistado revisita e refaz sua ação na formação de 

professores, tal como no nosso caso, por exemplo, e, a partir disso, quem passou pela 

entrevista consegue ter uma visão mais ampla sobre os fatos ocorridos. Então, a partir 

dessa narração, é-nos permitido retomar a reflexão para nossa própria analise dos 

acontecimentos.  Ainda, de acordo com Bosi (1994), “a lembrança é uma imagem 

construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual”. Defendendo, assim, que, por mais 

que a lembrança se pareça nítida, ela não é a mesma da realidade vivida, afinal, nós não 

somos mais os mesmos, nossa percepção alterou-se, bem como nossas ideias e nossos 

juízos de realidade e valor.  

 Para Gagnebin (2006), a memória pode ser considerada como uma oscilação 

entre a presença e a ausência, sendo tarefa do historiador lutar contra o esquecimento e a 

degeneração, contra a mentira, sem cair em uma definição dogmática da verdade. A 

autora utiliza o termo rememoração, no sentido benjaminiano de uma memória ativa 

que transforma o presente. Para ela, a rememoração 

Significa uma atenção precisa ao presente, em particular a estas estranhas 

ressurgências do passado no presente, pois não se trata apenas de não se 

esquecer do passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao 

passado, não sendo um fim em si, visa a transformação do presente. 

(GAGNEBIN, 2006 p. 55) 

 

O passado ajuda-nos a compreender o presente; ele nos permite perceber os 

movimentos das concepções, as diferenças e a semelhanças do presente em relação ao 

passado, bem como compreender o hoje. Assim, a representação nos pode ajudar a 
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(re)pensar o presente, cientes de que a realidade não é algo dado a priori, mas sim, o 

resultado de movimentos históricos, culturais, sociais e pessoais ocorridos em um 

passado, mesmo que não muito distante. Conscientes disso, compreendemos melhor não 

apenas os fatos ocorridos no passado, como também a realidade que nos cerca. 

Nessa perspectiva, a historiografia surge como novas leituras do passado, 

passíveis de perdas e novas interpretações. Percebe-se, assim, que história e memória 

estão inter-relacionadas, gerando uma diversidade de riquezas. Contudo, elas são coisas 

distintas e geram saberes diferenciados, como já propunha Maurice Halbwachs, em 

meados do século XX. Uma diferenciação que podemos citar entre história e memória, 

proposta por Ricoeur (1971) e apresentada por Chartier (2009), coloca a primeira como 

o reconhecimento do passado, enquanto a outra seria a representação do passado. 

Chartier (2009) relaciona história e memória sugerindo uma diferenciação entre 

elas, sendo a memória “conduzida pelas exigências existenciais das comunidades para 

as quais a presença do passado no presente é um elemento essencial da construção de 

seu ser coletivo” (p.24). Por sua vez, a história “se inscreve na ordem de um saber 

universalmente aceitável, ‘científico’ no sentido de Certeau” (p. 24). E, em defesa dessa 

diferenciação, pondera:  

Claro, entre história e memória, as relações são fortes. O conhecimento 

histórico pode contribuir para dissipar as ilusões ou as ignorâncias que 

durante muito tempo estiveram presentes na memória coletiva; inversamente, 

as necessidades de lembrar ou as exigências da comemoração são 

frequentemente a origem das pesquisas históricas rigorosas e originais. Mas, 

história e memória não se identificam. (CHARTIER, 2002, p.08 apud 

VALENTE, 2008, p. 6)  

 Esse reconhecimento de que história e memória, como elementos distintos, 

proposto por Halbwachs (2006), Ricoeur (1961) e Chartier (2009), é fundamental, 

porém, deve-se ter em mente a importância da memória (individual ou coletiva) para o 

fazer histórico, uma vez que grande parte da história é feita com base em memórias. 

Halbwachs debruçou-se sobre o tema. A partir de seus estudos, passou-se a levar em 

conta que a dimensão da memória ultrapassa o plano individual. Assim, considera as 

memórias individuais e que nenhuma lembrança pode existir separada da sociedade. As 

memórias são construções dos grupos sociais, são eles que determinam o que é 

memorável (HALBWACHS, 2006). Ele afirma que  

“[...] É impossível conceber o problema da recordação e da localização das 

lembranças quando não se toma como ponto de referência os contextos 

sociais reais que servem de baliza a essa reconstrução que chamamos 

memória” (HALBWACHS, 2006. p. 12). 
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A memória pode, assim, ser entendida como o ponto de confluência entre 

passado e futuro, composta não apenas por discurso, imagens, mas, também, pela 

modificação que o tempo e a sociedade trazem aos mesmos. Assim, conforme 

Halbwachs (2006), o narrador nunca relembra só, sendo a memória uma atividade 

coletiva. No conjunto de conhecimentos do indivíduo se agregam lembranças que, 

destituídas da patente de outrem, tornam-se elementos originais da história do 

protagonista, já que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 

objetos que somente nós vimos” (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

A memória, em suas diversas aplicações e especificidades, ultrapassa o modo de 

vida individual e pode ser compreendida como memória coletiva, balizadas pelas 

experiências de vida do indivíduo em sociedade. Essa história pode ser contada através 

de gerações e das inúmeras formas de narrativas, construídas no decorrer da vida de um 

indivíduo. Essa dinâmica entre memória e história faz com que ambas se encontrem e se 

fundem, constituindo-se como possíveis fontes históricas.  

Nesta pesquisa trabalhamos com a formação de professores ocorrida no 

LEMAT/UFG. Nossa intenção, então, é seguir a trilha da memória, com vistas a 

vislumbrar como se deu essa formação, cientes de que não será possível comprovar as 

analogias que estabelecemos entre o passado e o que fora produzido aqui, uma vez que 

as experiências e vivências nunca poderão ser repetidas. Nessa acepção, Galetti afirma 

que 

A função social da memória consiste na possibilidade de as pessoas – 

valendo-se da linguagem oral ou escrita – podem narrar fatos, circunstancias, 

contextos, cenários e objetos não presentes – partes do passado – fazendo-os 

transitar além dos limites físicos e depositar-se na memória do outro ou em 

outros lugares da memória. (GALETTI, 2006 p. 173). 

Assim, as narrativas produzidas pelos sujeitos desta pesquisa devem ser vistas 

como releituras únicas do passado, dado que o tempo e o espaço mudaram, e que cada 

uma dessas releituras traz uma reconstrução, sempre diferente do que foi vivenciado. 

Diante disso, a memória dos nossos colaboradores foca naquilo que eles consideram 

mais importante na gama do vivido e, com isso, eles fazem os recortes que lhes parecem 

mais verossímeis. 
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Narrativas como recurso historiográfico 

As pesquisas de cunho historiográfico promovidas no Brasil, atualmente, têm 

buscado ampliar a perspectiva de análise de dados e novas abordagens na escolha de 

suas fontes, sendo que as entrevistas, bem como as narrativas, surgem como alternativas 

para o trabalho historiográfico. Em outras palavras, a escrita da história, a partir das 

experiências acumuladas de pessoas, tem permitido um recorte único e valioso dos 

acontecimentos vividos por um grupo. De acordo com Cury (2007), a construção de 

narrativas está entre as atividades humanas mais antigas, é instrumento de transmissão e 

preservação de heranças identitárias e de tradições e pode ser feita de forma oral ou 

escrita, tendo como característica principal o “movimento peculiar de contar, transmitir 

com palavras as lembranças da memória no tempo”. Ainda sobre a ideia de narrativa, 

Araújo (1998) afirma: 

Trata-se de imaginar a narrativa como esta linha que caminha para frente, 

mas que é capaz de aceitar reviravolta e interrupções. Uma linha que pode se 

desdobrar em três, quatro, dez, quadros. Quadros com um desenvolvimento 

relativamente autônomo. Quadros que podem parar, recuar em relação à linha 

fundamental, e que se relacionam entre si, formando uma espécie de teia, 

capaz de enredar a narrativa (ARAÚJO, 1998, p. 244) 

Walter Benjamin explica que o ato de narrar está ligado a uma capacidade 

(aparentemente inalienável) de trocar experiências. Entre as narrativas escritas, afirma 

que “as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos 

inúmeros narradores anônimos” (BENJAMIN, 1994, p. 198 apud CURY, 2007 p. 16).  

De acordo com Silva (2011), para Benjamin, “narrativa e narrador se confundem por 

intermédio da forte inclinação que os narradores possuem de começarem a história a ser 

narrada”, explicando como tomaram ciência daquilo que contam, “quando não 

apresentam todo o relato como produto de experiências próprias” (BENJAMIN, 1975 p. 

59 apud SILVA, 2011, p. 519).   

As narrativas podem ser entendidas como um lugar da memória e são 

instrumentos de preservação e transmissão da identidade de um grupo. Como já 

mencionamos anteriormente, elas podem ser apresentadas tanto como registro oral 

quanto por escrito e caracterizam-se pelo movimento de contar, “de traduzir em 

palavras as reminiscências da memória e a consciência da memória no tempo” 

(DELGADO, 2003, p. 22). Delgado (2003) afirma que as narrativas são importantes na 

transmissão das experiências, tanto da vida cotidiana quanto dos eventos que marcam a 

história da humanidade. Ainda, de acordo com a autora, as narrativas podem ser 
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consideradas: [1] suporte das identidades coletivas; [2] por sua natureza dinâmica; [3] 

por gênero específico do discurso e, ainda; [4] por sua dimensão temporal tendo na 

experiência sua principal fonte.  

Em pauta, para Delgado (2003 p. 22), as narrativas surgem como fontes 

inesgotáveis, pois “incorporam as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”, uma 

vez que a narrativa permite “pontuar entre o momento da fala e o eternizar da escrita, 

desvãos que vazam no tempo o sentido da existência” (GROSSI e FERREIRA, 2001, p. 

26 apud SILVA 2011, p. 22).  Ainda de acordo com Delgado (2003), a comunidade 

acadêmica está preocupada com a transmissão das heranças do passado para balizar as 

ações no presente (ou no futuro). Para isso, buscam alternativas para que “a fala de 

narradores, anônimos ou não, possa funcionar como um dos elos entre o que passou e o 

que ficou, possa se transformar no olhar do tempo presente sobre as experiências do 

tempo ido, mas não mais perdido” (DELGADO, 2003, p. 22). E aponta para a força que 

as narrativas adquirem, uma vez que é um “instrumento de retenção do passado e, por 

consequência, suporte do poder do olhar da memória”.  

Para Delgado (2003 p. 22), “os melhores narradores são aqueles que deixam 

fluir as palavras na tessitura de um enredo que inclui lembranças, registros, 

observações, silêncios, análises, emoções, reflexões, testemunhos”. E afirma ainda que 

História e narrativas, assim como história e memória, alimentam-se, apresentam 

constante movimento, caracterizam-se como história em construção e movimento, são 

memórias que falam. 

 

Entrevistas e narrativas: O tratamento das fontes 

Os dados foram obtidos, principalmente, por meio das entrevistas que 

realizamos com os coordenadores e com a TAE. Essas entrevistas nos permitiam 

enfocar o tema que estávamos propondo, uma vez que percebemos que o levantamento 

documental, sendo este a busca de atas, memorando, ofícios circulares e outros que 

apontassem para as discussões sobre a formação de professores ocorrida LEMAT,  

mostrou-se insuficiente para compreender seu objeto histórico. Por isso, as entrevistas 

apresentaram o objeto de forma mais profunda e detalhada. Não encontramos nesses 

documentos elementos que possibilitassem uma compreensão sobre a formação de 

professores ocorrida no laboratório, tampouco uma análise detalhada dos projetos lá 

desenvolvidos. Os poucos pontos encontrados eram superficiais e não nos permitiam 
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nenhum tipo de análise. Neles, os sentimentos e as experiências eram totalmente 

silenciados. Assim, para nossa investigação, privilegiamos as entrevistas registradas 

com o uso do gravador do aparelho celular. Nosso objetivo é a produção de documentos 

referentes ao processo de formação inicial e/ou continuada que ocorre no laboratório, 

identificar atividades formadoras, bem como o processo de elaboração dessas 

atividades. Além disso, esperávamos perceber como os colaboradores entendiam que 

essas atividades poderiam contribuir para a realidade que os licenciandos encontrarão 

nas escolas.  

Utilizamos entrevista semiestruturada que, de acordo com Triviños (1987, p. 

146), é apoiada em questionamentos básicos que se baseiam em teorias e hipóteses 

relacionadas ao tema da pesquisa, os quais podem dar origem a novos questionamentos 

a partir da fala dos informantes. Nesse tipo de entrevista, o pesquisador tem postura 

ativa no processo de coleta de informações. O autor afirma ainda que esse tipo de 

entrevista “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). A 

condução das entrevistas foi realizada de maneira a permitir que os entrevistados 

falassem da forma mais livre possível sobre temas referentes à formação de professores 

ocorrida no LEMAT, que é o objeto da presente pesquisa. 

Nossos depoentes são professores formadores de professores de Matemática, 

mais especificamente, professores formadores que atuaram ou atuam no LEMAT, 

pensando e desenvolvendo atividades para licenciandos e professores de Matemática, de 

1994 a 2015. Assim, optamos por entrevistar todos os coordenadores desse período e, 

também, a TAE, que trabalhou de 1994 a 2015. Dos professores pesquisados apenas 

duas já estão aposentadas; ainda desenvolvem projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Os demais são professores em exercício do IME. Contamos com a colaboração de sete 

professores, que são: [1] Zaíra da Cunha Melo Varizo; [2] Maria Betânia Sardeiro dos 

Santos; [3] Wellington Lima Cedro; [4] José Pedro Machado Ribeiro; [5] Jaqueline 

Araújo Civardi; [6] Janice Pereira Lopes; e [7] Silmara Epifânia Castro Carvalho. 

Escolhidos os colaboradores, fizemos o primeiro contato, convidando-os a 

participar da nossa pesquisa e explicando o seu tema, em linhas gerais. Todos os 

professores aceitaram o convite, porém, acertar uma data para a realização entrevistas 

foi difícil, devido às demandas de cada um. No início de cada entrevista, esclarecemos 

aos entrevistados a pesquisa, os objetivos, o processo de transcrição e textualização dos 

encontros. A conferência do material produzido também foi elucidada aos participantes. 
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Nesse mesmo momento foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE16) e, depois de lido e assinado, iniciamos a entrevista. O roteiro17 de entrevista 

era composto por onze pontos a serem abordados; todavia, vale mencionar que não 

houve uma sequência rígida a ser seguida. Algumas vezes, os entrevistados falavam 

sobre algum tema, sem a necessidade de nossa intervenção. Outras vezes, fazíamos 

perguntas para direcionar o entrevistado para um tema que ele ainda não havia 

abordado. 

Levando-se em consideração a duração de cada gravação, é possível perceber 

algumas diferenças nas entrevistas, principalmente, no que se refere à sua extensão e 

objetividade, reflexos da característica de cada entrevistado. Alguns eram mais 

espontâneos e falantes e discorriam mais sobre os assuntos; outros, mais objetivos, 

restringindo-se ao que fora perguntado. Em algumas entrevistas, houve momentos de 

fuga do tema, mas que continuam sendo importantes para a compreensão do perfil do 

entrevistado, para entendermos que eles diziam aquilo que acreditavam ser importante, 

devido ao significado que tinha em suas vidas.  

Após as entrevistas, as gravações passaram pelo processo de transcrição, a 

primeira etapa do processo de reescrita do material gravado. Nessa fase,  aproximamo-

nos, o máximo possível, do original das gravações, conservando, inclusive, o formato de 

perguntas e respostas. A respeito disso, Meihy (2000) afirma que o meio utilizado para 

gravar é apenas um estágio provisório do documento, pois cada entrevista deve ser 

transcrita, textualizada e corrigida e, talvez, modificada pelos entrevistados. Esse 

procedimento é importante, uma vez que o texto obtido pela transcrição, tal como foi 

enunciado oralmente, pode apresentar dificuldade para a leitura. A oralidade é marcada 

por vacilo, vícios de linguagem, o que pode causar uma desvalorização da fala do 

colaborador. 

Diante disso, a transcrição da entrevista foi disponibilizada aos colaboradores, 

que poderiam vetar ou complementar as partes que julgassem convenientes. 

Posteriormente, produzimos a textualização, momento em que as perguntas foram 

incorporadas ao texto, deixando apenas a voz do entrevistado. Algumas falas tiveram 

que ser reorganizadas, em uma tentativa de diminuir os lapsos verbais, as incorreções 

gramaticais e os vícios de linguagem, sem desrespeitar os dados do depoimento. Tudo 

isso para conferir ao texto maior fluência, ao mesmo tempo que, como pesquisadores, 

                                                           
16 Ver Apêndice A 
17 Ver Apêndice B 
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nos familiarizávamos, cada vez mais, com as informações registradas. Essa 

textualização também foi enviada aos colaboradores para que fizessem as devidas 

correções e, depois disso, pedimos que assinassem a Carta de Cessão18, que autoriza o 

pesquisador usá-la em sua pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ver Apêndice C 
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Capítulo III 

NARRATIVAS: O discurso dos formadores de professores 

Dizer é agir, e dizer é criar imagens em 

movimento; é objetivar representações, é 

esculpir desejos que se transferem 

infinitamente de um significado para outro, 

marcados por uma ausência que insistem em 

suprir. 

Tania Navarro Swain 

Falo um pouco dos relatos e das narrativas 

de forma generalizada. Pois é muito 

provável que a forma mais natural e mais 

imediata de organizar nossas experiências e 

nossos conhecimentos seja a forma 

narrativa.   

Jerome Bruner 

 

  

 “Dizer é agir, e dizer é criar...”. Com essa frase de Swain, abrimos o presente 

capítulo, que tem como objetivo dar voz aos coordenadores e para a TAE do LEMAT, 

para que contem como ocorreu, e ocorre, a formação dos professores no laboratório, as 

preocupações e anseios por eles vividos enquanto formadores. O movimento aqui 

proposto visa possibilitar ao leitor uma percepção do olhar que cada coordenador(a) do 

LEMAT lançou sobre a formação de professores ocorrida no laboratório, durante a sua 

coordenação. Assim, o leitor vislumbrará algumas concepções, ideias, dificuldades 

encontradas, projetos pensados, e o que eles conseguiram (ou não) colocar em prática, 

entre outras questões que aparecem nas falas dos coordenadores. Então, deixamos que 

os coordenadores falassem, que criassem suas imagens, seus movimentos e suas 

representações, mostrando-nos, assim, as marcas deixadas neles e os processos guiados 

por eles na formação de professores. 

 Este capítulo foi dividido em nove partes. Na primeira parte, faremos uma breve 

apresentação de cada um dos entrevistados, de forma sucinta, abordando apenas fatos 

referentes à sua vida acadêmica e à sua formação. Nas partes seguintes, traremos as 

narrativas feitas, de acordo com os depoimentos de cada um dos seis coordenadores e da 

Técnico em Assuntos Educacionais (TAE). Diante disso, tais narrativas possuem papel 

de destaque no capítulo e serão apresentadas obedecendo a sequência de início de 
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atuação no LEMAT, como coordenador, coordenadora ou Técnico em Assuntos 

Educacionais. 

Desse modo, o quadro abaixo mostra a ordem na qual os depoimentos serão 

apresentados.  

Quadro 01: Relação do período de atuação de cada colaborador 

Professor/Professora Período de atuação no LEMAT 

Zaíra da Cunha Melo Varizo 1994 – 2006 

Silmara Epifânia Castro 1994 – 2015 

José Pedro Machado Ribeiro  2006 – 2008 

Maria Bethânia Sardeiro dos 

Santos 

2008 – 2009 

Wellington Lima Cedro 2009 – 2012 

Jaqueline Araújo Civardi 2012 – 2014 

Janice Pereira Lopes 2014 - Atual  

Quadro 1: Relação do período de atuação de cada colaborador 

Fonte: A autora, 2017 

A primeira narrativa que trazemos é a da professora Zaíra19 da Cunha Melo 

Varizo, nascida em 13 de novembro de 1938, em São João Del Rei, Minas Gerais. 

Desde criança, pensava em ser professora de Matemática, uma vez que se tratava da 

disciplina que acreditava ter mais facilidade. Esse fato a levou a graduar-se em 

Licenciatura e Bacharelado em Matemática pela Universidade do Brasil, atualmente 

chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cursou mestrado em Educação 

pela Universidade Federal de Goiás. De acordo com Civardi e Rabelo (2013), a primeira 

experiência como professora foi no Colégio de Aplicação da Universidade do Brasil, no 

Rio de Janeiro, como estagiária e, posteriormente, substituiu um professor. Trabalhou 

como professora no Colégio Lyceu de Goiânia, entre 1963 e 1967, e também na 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde atuou por aproximadamente dois anos. 

O trabalho na Universidade Federal de Goiás teve início em 1967, mais 

especificamente, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como professora da área 

de educação. Na década de 1990, a professora Zaíra foi transferida para o Instituto de 

Matemática e Física (IMF), atual Instituto de Matemática e Estatística (IME). Entre os 

vários cargos ocupados por ela na universidade, permaneceu como coordenadora do 

                                                           
19 A quem tiver interesse sobre a história da professora Zaíra, existem alguns trabalhos como: Cury, 2007; 

Rabelo, 2009; Santos, 2013; Civardi e Rabelo, 2013; Rabelo, 2014.  
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Laboratório de Educação Matemática do IME (LEMAT), de 1994 a 2006, ano em que 

ela se aposentou. Sempre muito solícita, atendeu prontamente nosso convite para 

participar da pesquisa. Com sua voz calma e de baixa entonação, contou-nos sobre sua 

vida, sua formação e sua atuação como professora e coordenadora do LEMAT, 

abordando suas concepções, suas ideias, suas frustrações e, principalmente, sua visão da 

formação de professores proposta no laboratório durante sua coordenação. A entrevista 

ocorreu no dia 16 de novembro de 2016, na residência da professora Zaíra, em Goiânia. 

Em seguida, trazemos a narrativa da professora Silmara Epifânia Castro 

Carvalho, nascida em 20 de maio de 1963, em Goiânia, Goiás. Sua escolha em ser 

professora teve a influência de sua família. Pai, mãe e irmã mais velha, todos 

professores. Com isso, ela ingressou no curso de Licenciatura em Ciências Habilitação 

em Matemática, pela Universidade Federal de Goiás. Possui duas pós-graduações em 

nível de Especialização. Uma delas em Ensino da Matemática – Método da Modelagem 

pela Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de Guarapuava. E a outra em 

Educação Matemática, pela Faculdade de Goiás. Iniciou sua atividade docente quando 

ainda era adolescente, com alunos que apresentavam dificuldade de aprendizagem ou 

que estivessem fora da sala de aula. Começou a trabalhar na UFG em 1981, como 

assistente em administração e, em 1988, passou a trabalhar no IME como TAE. De 

1994 até sua aposentadoria, em 2015, exerceu essa mesma função, porém lotada no 

LEMAT. Sempre agitada e falante, Silmara proporcionou-nos uma visão mais ampla 

dos 21 anos em que trabalhou no LEMAT, explicitando as preocupações que o grupo de 

professores coordenadores tinha com a formação inicial e continuada dos professores de 

Matemática. A entrevista foi realizada no dia 09 de novembro de 2016, no LEMAT. 

No período seguinte, o coordenador do LEMAT foi o professor José Pedro 

Machado Ribeiro, nascido em 20 de junho de 1969, em Itapuranga, Goiás. Decidiu ser 

professor por influência do seu professor de Matemática do último ano do Ensino 

Médio. Então, aos 18 anos, saiu de Itapuranga para Goiânia para fazer o curso de 

Bacharelado em Matemática na Universidade Federal de Goiás – UFG. Em 1992, 

ingressou no curso de mestrado em Matemática pela Universidade de Brasília (UnB) e, 

em 2002, no doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Iniciou o 

trabalho como professor em nível superior na UFG, em 1994, no campus Avançado de 

Rialma, Goiás. Dentre as atividades desenvolvidas podemos citar: o trabalho como tutor 

do Programa de Educação Tutorial do curso de Licenciatura em Matemática 

(PETMAT); professor do curso de Educação Intercultural e coordenador do LEMAT. 
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Ao ser contatado, atendeu prontamente a nossa solicitação para a entrevista, 

demonstrando cordialidade e atenção. Contou sobre seu percurso como coordenador, 

suas concepções e propostas para a formação de professores que ocorria no LEMAT. A 

entrevista foi realizada no gabinete do professor, no dia 12 de dezembro de 2016. 

Em seguida, a professora Maria Bethânia Sardeiro dos Santos, nascida em 18 de 

dezembro. A opção por se tornar professora se deu devido a um incômodo que ela tinha 

com o professor de Matemática. Resolveu estudar mais Matemática para entender por 

que os alunos não aprendiam a disciplina. Cursou Licenciatura em Matemática, na 

Universidade Federal de Goiás, momento em que percebeu que estava mais interessada 

na Educação Matemática que na Matemática pura. Posteriormente, fez Mestrado na 

Faculdade de Educação da UFG e Doutorado em Educação Matemática pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Iniciou seu trabalho como docente na UFG, em 

1997. Atua na área de Educação, mais especificamente, em didática da Matemática e 

formação de professores. Além dessa atividade, ocupou o cargo de coordenadora do 

LEMAT, nos anos de 2008 e 2009. Ao entrarmos em contato, a docente aceitou 

prontamente o nosso convite. Devido a problemas com a agenda, só conseguimos nos 

encontrar quase um ano após o primeiro contato, que foi feito em um período de pós-

greve e ocupação. Sua postura, sempre muito carinhosa e receptiva, mostrou-se também 

na entrevista, momento em que ela calmamente falou sobre seu trabalho à frente do 

laboratório, as atividades desenvolvidas, bem como algumas dificuldades encontradas. 

A entrevista foi realizada no dia 03 de outubro de 2017, em seu gabinete no IME/UFG. 

O professor Wellington Lima Cedro foi o próximo coordenador. A decisão de 

tornar-se professor surgiu, em seu entendimento, por acaso, mas, com o passar do 

tempo, na graduação, apaixonou-se pela profissão e percebeu ter tomado a decisão 

certa. Assim, ingressou na Universidade Federal de Goiás, no curso de Licenciatura em 

Matemática, no ano de 1994. Cursou mestrado na área de Educação, na Universidade de 

São Paulo (USP), onde, mais tarde, em 2005, iniciou o curso de doutorado em 

Educação, ambos sob a orientação do professor Manoel Oriosvaldo Moura. Trabalhou 

como professor substituto no Colégio de Aplicação da UFG, como professor efetivo nas 

Secretarias Estadual e Municipal de Educação e na Universidade Estadual de Goiás. As 

atividades desenvolvidas por ele na UFG vão além do trabalho em sala de aula. 

Desenvolveu alguns projetos de extensão como A matemática no Circo e o Clube da 

Matemática. Além disso, trabalhou como coordenador do LEMAT por dois períodos 

consecutivos, 2009-2011 e 2011-2012. O professor atendeu prontamente o nosso 
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convite para participar da entrevista. Muito organizado e atencioso, dispôs-se não 

somente a falar como, também, a mostrar os materiais do LEMAT que possuía em seu 

computador. Narrou os percursos trilhados por ele na tentativa de proporcionar às 

pessoas que passavam pelo LEMAT uma formação inicial e/ou continuada. A entrevista 

foi realizada no dia 12 de dezembro de 2016, no gabinete do professor, no IME/UFG.  

Jaqueline Araujo Civardi nasceu em 1972, em Goiânia, Goiás. A escolha pela 

profissão docente ocorreu devido à influência da família. Duas de suas tias são 

professoras de alfabetização, e uma terceira, professora de Matemática. Foi influenciada 

também por uma professora de Ensino Médio, que havia percebido que a secundarista 

Jaqueline poderia ser uma boa professora. Sua primeira opção de graduação foi o curso 

de Arquitetura, contudo, acabou ingressando no curso de Licenciatura em Matemática 

pela Universidade Federal de Goiás, formando-se no ano de 1995. Durante o curso, ela 

se identificou e se apaixonou pelo fazer docente, decidindo seguir carreira, concluindo  

mestrado e doutorado, na área da Educação Matemática. Assim, fez mestrado em 

Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (1999) e doutorado em Didática 

das Ciências Experimentais e da Matemática pela Universidade de Barcelona, finalizado 

em 2004. Seu primeiro contato com o LEMAT deu-se no último ano do curso, ao fazer 

a disciplina de Estágio Supervisionado, buscando materiais e recursos para elaboração 

das aulas. Foi coordenadora do Laboratório de Educação Matemática de Jataí, criado 

nos moldes do LEMAT. Coordenou o LEMAT, no período de 2012 a 2014. Atendeu 

prontamente nosso convite para participar da pesquisa e, sempre muito atenciosa, falou 

sobre as atividades desenvolvidas e dificuldades encontradas. A entrevista foi realizada 

no dia 02 de outubro de 2017, no gabinete da professora, no IME/UFG. 

A próxima coordenadora foi a professora Janice Pereira Lopes, nascida em 15 de 

novembro de 1976, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Resolveu vencer a timidez 

fazendo o curso de Graduação em Matemática Licenciatura Plena no Centro 

Universitário Franciscano, CEUNIFRAN. Ao terminar o curso, iniciou o trabalho de 

docente em uma escola estadual para turmas do 5º ao 8º ano e, posteriormente, para 

turmas do Ensino Médio, na disciplina de Física. Diante das dificuldades encontradas 

em sua prática na escola, decidiu fazer Mestrado em Educação Científica e Tecnológica, 

na Universidade Federal de Santa Catarina. Os desafios encontrados no Mestrado a 

levaram a fazer o Doutorado em Educação Cientifica e Tecnológica, também na UFSC. 

Iniciou seu trabalho na UFG, em 2008, na área de Educação Matemática, trabalhando, 

dentre outras coisas, como coordenadora Institucional do Programa Institucional de 
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Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/UFG, bem como coordenadora do LEMAT, no 

período de 2014 até os dias atuais. Sempre muito atenciosa e cordial, aceitou de 

imediato fazer parte da pesquisa, narrou sua formação até o trabalho à frente do 

laboratório, abordando, inclusive, os anseios para o futuro do laboratório. A entrevista 

foi realizada no gabinete da professora, no dia 10 de outubro de 2017. 

 

Zaíra da Cunha Melo Varizo 

Desde criança eu sempre quis ser professora. E sempre pensei em Matemática, 

pois era a disciplina que eu tinha mais facilidade. Inclusive, eu pegava as crianças da 

vizinhança, os coleguinhas, juntava e ia dar aulas para eles. Brincava de ser professora! 

Foi o sonho da minha vida. Quando eu fui para a faculdade, aí eu escolhi a Faculdade 

Nacional de Filosofia, primeiramente, eu pensei em fazer faculdade de engenharia, 

porque eu imaginava que eu ia estudar Matemática e depois eu seria professora. Nessa 

ocasião eu tinha 17 anos, e eu estava pensando nessa possibilidade, estava fazendo 

cursinho para me preparar para o vestibular. Terminei o Ensino Médio com 16 anos. 

Antigamente tinha o clássico e o científico, eu fiz o científico. Só podia fazer a prova do 

vestibular com 18 anos. Então, eu estudei um ano me preparando para o vestibular.  

O vestibular, nessa época, não era classificatório, era eliminatório.  Você fazia o 

vestibular e, se não alcançasse a nota mínima, era reprovado. E aí eu fui para a 

Faculdade Nacional de Filosofia, no curso de Matemática, três anos de bacharelado e 

um ano de didática. Na nossa faculdade, a Nacional de Filosofia, que pertencia a 

Universidade do Brasil e ficava no Rio de Janeiro, eram oferecidas algumas disciplinas 

a mais, que não estavam na lei. E as disciplinas a mais foram: filosofia e as didáticas. 

Na faculdade tínhamos: sociologia da educação; biologia educacional – na biologia a 

gente estudava a questão do adolescente, do crescimento, essas coisas; psicologia da 

aprendizagem; administração escolar e filosofia e mais duas da área da Matemática, 

topologia geral e outra que não me recordo no momento. Depois vinha Didática Geral e 

Didática Específica. Então, no curso eu me formei em bacharelado e em licenciatura em 

Matemática, depois é que fazia a didática, que era o quarto ano, e também fazia o 

estágio no quarto ano. Então, você fazia a didática geral, depois a didática específica e, 

dentro da didática específica, você já ia vendo a didática e ministrando as aulas no 

Colégio de Aplicação. Já no Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro, eu substituí um 

professor que faltava, sabe? Eu gostava muito, fui fazendo e meu sonho era ser 

professora mesmo. 



 
53 

 

Depois eu casei, e eu e meu marido viemos para Goiânia. Os pais dele moravam 

aqui então decidimos vir morar aqui mesmo. Já aqui em Goiânia eu fui dar aulas no 

Lyceu e também na Universidade Católica de Goiás (UCG). O primeiro curso de 

licenciatura matemática de Goiás foi o da Universidade Católica de Goiás (UCG). 

Nessa época só tinham dois professores de Matemática licenciados, era eu e o professor 

que, se não me engano, chamava Ary Monteiro. Os outros eram engenheiros ou de 

outras profissões que ministravam aulas de Matemática. E como eram poucos 

professores, já começamos dando aulas na católica, eu ministrava três disciplinas de 

Matemática, didática geral e específica. Na UFG, o curso de licenciatura foi um ano 

depois do curso da Católica, e eles fizeram concurso para a área de didática, dois anos 

depois. Eu já tinha saído da Católica fiquei dando aula só no Lyceu e, então, resolvi 

fazer o concurso na UFG e fui dar aula na Federal de didática da Matemática, passados 

dois anos eu saí do Lyceu, pois já tinha duas filhas e precisava me dedicar mais tempo 

para a família.  

E a Federal estava começando tudo, era recém-criada em 1960, e a licenciatura 

em Matemática foi um dos primeiros cursos. Todas as universidades eram obrigadas a 

ter cursos de licenciatura. Qualquer universidade era obrigada ter o curso de 

Licenciatura. Então, criou o curso de licenciatura logo depois, em 1968. Nesse mesmo 

ano eu entrei na Federal. Eu adorava dar aulas no Lyceu, foi difícil para eu decidir, eu 

não queria decidir deixar de dar aulas para o Ensino Médio porque eu gostava. Já no 

ensino médio eu tentava dar aulas diferentes dos outros professores, porque eu tinha 

muitas ideias da faculdade, eu era recém-formada. Então eu já fazia coisas diferentes, 

né? Eu corrigia trabalho, tinha uma mala grade e eu levava os cadernos de alunos para 

casa. Construía materiais didáticos na sala de aula. E eu dava aula no preparatório de 

medicina, então eu tinha muitas turmas. E aí eu já ia bolando isso e aquilo, comprava os 

materiais e montava. E tinha um professor lá que caçoava muito de mim, de me ver 

fazendo essa coisa toda.... Mas aí eu estava com as crianças pequenas, dando aula no 

Ensino Médio e dando aula na faculdade, aí estava difícil porque eu não tinha parentes 

aqui. Meu sogro e minha sogra, que moravam aqui, mas, assim que chegamos a 

Goiânia, eles mudaram para Brasília. Então, não tinha ninguém para deixar as crianças, 

eu não conhecia ninguém a Goiânia também. Eu estava começando a conhecer as 

pessoas, então eu decidi ficar só na Federal mesmo. Esse foi meu início, e já fui logo 

para a didática especial. E como estava no início, estávamos fazendo regimento, e ao 

mesmo tempo saiu a reforma da universidade como um todo. 
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 Eu fui trabalhar na Faculdade de Filosofia, que estava fazendo o regimento, 

depois passou a chamar Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, ela estava 

sendo criada, sendo montada. E ao mesmo tempo estava tendo uma reforma geral das 

universidades, foi quando apareceram várias Universidades Federais, uma em cada 

estado brasileiro. Foi uma reviravolta no ensino. As universidades eram poucas, na 

Bahia, no Rio... que chamava Faculdade Nacional de Filosofia, depois passou a chamar 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, eu pegava as disciplinas de Didática 

Específica. Nesse mesmo tempo, foram criados os Colégios de Aplicação junto com a 

faculdade. Então, primeiro eu pertencia à comissão do regimento da faculdade e depois 

eu comecei a trabalhar na comissão do regimento do Colégio de Aplicação.  

Em 1968, o colégio começou a funcionar. Dia 05 de março teve a primeira aula. 

Foi aquela coisa da idealização, eu tinha na cabeça uma escola, então desejava instituir 

essa escola. E eu estudei com grandes educadores daquela época, que tiveram um papel 

muito importante na educação, o Anísio Teixeira, Walnir Chagas, vários outros 

professores da área da educação. O Anísio Teixeira ministrava aulas na faculdade, assim 

como o Walnir Chagas. Eles foram importantes para o Movimento da Escola Nova. O 

Anísio Teixeira foi para Estados Unidos e conheceu o John Dewey. Outro grande 

educador brasileiro Darcy Ribeiro, que morreu há pouco tempo, ele não chegou a ser 

meu professor, mas ele pertencia a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil. E ele era ligado também ao Anísio Teixeira etc. Aí se intensificou um 

movimento no mundo inteiro a favor da Escola Nova.  

Eles queriam fazer uma escola que deixasse aquele ensino tradicional, que vista 

como formal, que visava a memorização e queriam que escola que fosse diferente disso. 

E eu estudei com essas pessoas, e tendo aulas, lendo os livros... O Anísio Teixeira foi 

um divulgador das ideias da Escola Nova no Brasil, mas o primeiro foi Rui Barbosa, 

que traduziu o livro de Calkins, intitulado de Primeiras lições das coisas, no século 

XIX, já na mesma linha da Escola Nova. Mas essas ideias não vingaram. E aí o Anísio 

Teixeira lutou por essa Escola Nova e foi para os Estados Unidos, onde tinha uma 

escola experimental, idealizada por John Dewey. Então, ele trouxe essas ideias para o 

Brasil. Ele não copiou dos Estados Unidos, mas adaptou as ideias para a nossa 

realidade. Em 1946, foram criados os Colégios de Aplicação no Brasil todo, aí já era o 

Darcy Ribeiro. E eu vim fresquinha da faculdade com essas ideias. E quando eu cheguei 

ao Colégio de Aplicação da UFG fui tentando aplicar essas concepções de Escola Nova. 

Aquele algo diferente, primeiro no olhar na educação e a formação de professores.  
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Esses colégios deveriam ser uma experiência de escola como um todo, então 

havia uma proposta de escola que era voltada para a experimentação. Defendia essa 

ideia que compartilhava com um grupo de professores da faculdade, mas a ideia era 

muito minha. Isto é, já tinha uma concepção de escola mais ou menos delineada apoiada 

nos preceitos da Escola Nova. Eu fui a segunda diretora do colégio e, na minha gestão, 

partimos para montar esse Colégio de Aplicação que devia ser uma escola experimental, 

onde buscamos criar uma nova estrutura, um novo currículo. Eu pensava assim: A 

universidade é um lugar para fazer pesquisa e tem que dar resposta a comunidade.   

Então, temos que experimentar escolas e, nessa época, na legislação, admitam escolas 

experimentais. Em São Paulo tinha as escolas vocacionais... Fiquei como diretora quatro 

anos e tentei mudar essa escola, com as ideias da Escola Nova, com a influência de 

como achava que devia ser o ensino. Mas depois eu tive que sair porque o diretor tinha 

o cargo por dois anos e podia ser reconduzido por mais dois anos. Eu soube que o 

colégio vem perdendo essa identidade.  

Eu deixei de ser diretora, mas ainda fiquei com essa ideia da pesquisa na 

educação. A minha ideia era que a Faculdade de Educação desenvolvesse a pesquisa na 

área pedagógica, criasse condições e tudo que fosse necessário. Mas aí eu fiquei só 

planejando minhas aulas, concretizando minhas crenças, e eu criava, participava de 

debates da universidade, eu participei de várias comissões. Mas, aquele desejo de ter um 

lugar para a experimentação, que pudesse ajudar na formação de professores estava 

sempre presente. Porque o Colégio de Aplicação recebia até estagiários de outras 

universidades para fazer estágio. Veio uma moça do Rio de Janeiro para fazer estágio 

no colégio. Eles iam lá para saber como funcionava o colégio, os professores 

desenvolviam, os professores desenvolviam essa pesquisa proposta de colégio, eles 

eram concursados tentando participar de pesquisa. Então, nunca acabou para mim essa 

ideia de lugar de pesquisa, que poderia ser um laboratório. Não foi ideia minha, a ideia 

de laboratório surgiu, se não me engano, em 1899. Naquela época, várias universidades 

do mundo inteiro criaram Colégios de Aplicação e, em alguns lugares, no lugar do 

Colégio de Aplicação fizeram Laboratórios de Pesquisas Pedagógicas. Inspirados na 

concepção de pesquisa instrumental. Inicialmente a ideia era desenvolver a educação 

como uma ciência. 

 Mas desejo de ajudar a desenvolver a pesquisa educacional na UFG permaneceu 

mesmo após ter deixado de ser diretora do colégio, pensava em criar um Laboratório de 

Educação Matemática, mas não tínhamos recursos financeiros. Este desejo comentava 
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com meus pares na faculdade. Eu sempre comentava com meus parceiros o que eu 

queria, como eu imaginava, as ideias que eu tinha, que eu gostaria de fazer. Um dia uma 

professora, Ana Caritas, que inclusive foi diretora do Colégio de Aplicação e, nesta 

ocasião, estava coordenando um curso financiado pelo MEC de formação continuada de 

professores... E ela disse: “Olha Zaíra, está na hora da gente organizar esse laboratório”.  

Então, o laboratório é diferente, do que é um colégio. Nesta ocasião, passei a 

integrar o corpo docente do IME, o diretor era o professor Jeblin e depois a professora 

Ilka. Ambos apoiaram a criação desse laboratório. Sendo que a professora Ilka então 

encampou minha ideia, ela estava inclusive montando uma biblioteca com vários livros 

didáticos do ensino médio para oferecer para os licenciandos. Aí, aquela professora, que 

trabalhava com o MEC, já tinha pedido financiamento dinheiro para montar o 

Laboratório de Ensino ou Laboratório Pedagógico. Como eu já fazia parte do corpo 

docente do IME houve uma divisão da verba encaminhada uma vez que eu tinha feito o 

projeto de criação do laboratório de ensino. Então, alguns materiais foram para a 

Faculdade de Educação e outros foram para o IME. Pedimos materiais didáticos, foi a 

primeira providência que tomamos. Depois solicitamos os computadores, para 

desenvolver pesquisa. Conseguimos um computador, que dividíamos com o professor 

Bryon, um armário que só fechava um lado, a outra porta não fechava, uma mesa e um 

banco daqueles compridos. E nós começamos assim! 

 Mas aí fomos fazendo pesquisas, fomos desenvolvendo, e nessas pesquisas nós 

pensávamos em contribuir com formação de professores. Eles aprenderem fazer 

pesquisas na área de Educação e, além disso, ajudávamos nos estágios. Procurávamos 

ajudar com os materiais, com orientávamos os alunos... Então, nós começamos a fazer 

essa parte. Aí arrumamos mais computadores, fizemos várias pesquisas, vários 

professores da rede pública e particular de ensino utilizavam, sendo que os licenciandos 

usufruíam muito. Era no laboratório que eles buscavam bibliografia, elaboravam o 

planejamento de suas atividades de estágio. Começamos a montar outra biblioteca, 

porque eu não sei o que aconteceu, mas aqueles livros, que a professora Ilka estava 

arrumando na biblioteca, acabaram sumindo. Então, ficamos sem os livros. Até quando 

nós começamos atividades do colégio, que foi logo depois que eu fui contratada, foram 

dois anos assim. Então, nós recomeçamos a montar a biblioteca. Os materiais que 

ficaram no laboratório era um número menor, porque nós dividimos com a Faculdade 

de Educação. E aí nós começamos a trabalhar com a pesquisa. Vinha um professor da 

licenciatura de física, que dava aula de didática, e se juntou ao laboratório para pegar 
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algumas ideias, porque eu dei aula de Didática Especial de Física, antes de ir para o 

IME.  

O Laboratório foi crescendo, se desenvolvendo. E eu via o laboratório como um 

meio de realizar a extensão, não ficar fechado dentro da universidade, o trabalho da 

universidade devia sair para as escolas. Fizemos um convênio com a prefeitura, 

desenvolvemos um projeto chamado Colmeia. Foram quatro anos de projeto, junto com 

os professores das escolas municipais, eles vinham e nós montávamos atividades. Foi 

uma experiência que fizemos para tentar mudar o comportamento dos professores. Uma 

vez que eles faziam cursos de especialização, mas voltavam para a escola e atuavam da 

mesma forma, não aplicava nada do que tinham aprendido. Então, foi o mote para esse 

projeto Colmeia. O projeto era composto por dois estagiários da licenciatura, dois 

professores de uma escola municipal e coordenado por mim. Nós apresentamos um 

projeto para a prefeitura, e eles aceitaram, então, eles mandaram dois professores de 

Matemática em exercício, e nós desenvolvemos o projeto. Fazíamos assim: 

trabalhávamos com os conteúdos que os professores queriam, porque não adianta a 

gente impor, se eles não tiverem interessados, né? Então, procurávamos saber o que ele 

queria, fizemos a experiência com o ensino de funções, de geometria, dos números 

relativos... O projeto levava dois anos. No primeiro ano estudávamos os conteúdos e os 

aspectos pedagógicos, depois íamos às escolas, depois planejávamos algumas aulas, 

depois voltava para a escola e começava a experimentar, e experimentava e voltava. É o 

que a gente chama de pesquisa-ação. Então, fomos criando várias atividades e esses 

trabalhos foram muito divulgados, no final viravam um livrinho. Depois dessas 

experiências, o trabalho era reformulado, experimentava para ver se aquilo ia dar certo 

ou não, via o que precisava reformular, refazia e esse material todo que foi produzido 

foi enviado para muitas escolas, particulares e públicas.  

Nessa época, nós fomos fomentando para que outros professores do IME 

começassem a fazer também esse tipo de atividade. Um deles foi o José Pedro20, e 

acabou que ele, que tinha mestrado em Matemática, acabou fazendo doutorado na 

Educação, e acabou indo para o caminho da Etnomatemática. Fomos fazendo esse 

trabalho dentro do IME procurando que os professores das disciplinas de Matemática 

participassem. Inclusive convidava professores que davam aulas só na Matemática para 

ser também orientador de estágio. E isso ajudava porque alguns iam ao LEMAT, para 

                                                           
20 José Pedro Machado Ribeiro. Professor do IME-UFG 
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saber como era, o Professor Romildo ia muito. E aí os professores do IME iam 

entendendo o que era a licenciatura. E foram aceitando mais, porque tem uns que não 

aceitam, eles têm a crença que “basta saber Matemática para saber dar aula”. E com isso 

eles passaram a ver que tinha mais coisas.  

Então, a gente levava também os meninos das escolas para o LEMAT, depois 

nós fizemos um trabalho, foi um dos últimos projetos, melhor dizendo, foi o último, o 

Campeonato de Jogos Matemáticos Estratégicos. Nós aplicamos na cidade de 

Nerópolis. É que nós oferecíamos paras as Secretarias de Educação, então, como a 

Secretaria de Educação se interessou pelo projeto, então nós, o LEMAT, 

desenvolvemos. Foi muito interessante porque pegamos os professores que davam aulas 

lá na prefeitura, eles mandavam um ônibus com os professores uma vez por semana 

para assistirem aulas no LEMAT. Então, dávamos aulas teóricas que embasasse as 

questões de por que ensinar com jogos, o que ensinar e como aplicar os jogos em sala 

de aula. Todas as atividades desse projeto se constituíram em um curso de 180 horas. 

Eles estudavam e iam ao mesmo tempo aplicando. Eles iam estudando, elaborando os 

jogos e cada escola fazia o seu campeonato. Depois fizemos um campeonato que 

envolvia todos os alunos da Segunda Fase, do Ensino Fundamental, já não era mais 

ginasial. E foi muito gratificante. O campeonato foi desenvolvido em um galpão que 

eles tinham perto de uma praça. Os estagiários participavam, eles estudavam, eles 

preparavam aulas, nós os preparávamos para eles darem aula, eles apresentavam sob 

nossa supervisão. Com tudo isso, nós estávamos formando o futuro professor, porque 

tudo que fazíamos era com o intuito de formar o professor. 

Eu fui coordenadora do LEMAT por 12 anos. Desde a criação em 1994 até eu 

sair de lá em 2006, quando eu me aposentei. Depois eu até pensei que devia ter 

colocado outro nome... Eu entendo laboratório como um local de se fazer pesquisa. A 

ideia era essa de fazer pesquisa, a semelhança desses laboratórios de ciências, de 

química, de biologia... Um local onde se realizam pesquisas. E o laboratório foi 

crescendo de tamanho, foi chegando mais gente, e se tornou um local para os estagiários 

elaborarem seu Estágio, consultar bibliografia, escolherem ou criarem materiais 

didáticos. Servia também de intermediário entre a universidade e professores de escolas 

do ensino básico. Era também local para desenvolver pesquisas na área da Educação 

Matemática e apoiar os professores orientadores do estágio, oferecia apoio pedagógico a 

qualquer professor ou escola do Ensino Básico. Eu entendo que tudo isso é o 

Laboratório de Educação Matemática que eu pensei na época.  
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Depois eu pensei em outro nome mais sugestivo, mais próprio para o que nós 

fazíamos na época. E outra coisa, há pouco tempo, o MEC incentivava a criação de 

laboratório de ensino. Então, essa palavra laboratório era muito familiar aos 

educadores. Na época eu participei de vários projetos e consegui ajuda do MEC. O 

LEMAT foi o primeiro laboratório deste gênero na UFG. Eu trabalhei muito para 

melhorar o laboratório. Consegui muita verba para comprar computadores. Uma vez eu 

escrevi um projeto para o MEC e consegui equipar o LEMAT, com livros da área da 

Educação Matemática, materiais didáticos, equipamentos como: televisão, vídeos, 

mobiliário e um espaço mais adequado, com o apoio da direção do IME e da Pró-

Reitoria de Extensão, embora sofrêssemos rejeição de alguns professores da área da 

Matemática. Certa vez recebemos seis computadores da reitoria para substituir os 

nossos que eram muito antigos e alguns já tinham ficado imprestáveis, quando eles 

chegaram ao IME a direção os encaminhou para os professores da área da Matemática. 

Aí quando eu fui saber por que eles falaram: “ah, mas os professores de Matemática 

estão precisando”. Isto não era novidade, a prioridade sempre está na formação do 

Bacharel. Apesar disso, conseguíamos verbas para outros equipamentos, tal como a 

televisão, o aparelho de DVD, vídeos, comprar livros... O maior problema era o acervo 

de livros. Como não podíamos controlar o empréstimo dos livros, pois alguns 

professores do IME achavam que não podia controlar, tinha que emprestar para o aluno, 

ele devolvia se quisesse, então os livros iam se perdendo. No início nós começamos a 

controlar, emprestava e ficava com um papelzinho com as anotações do empréstimo à 

semelhança do que se faz nas bibliotecas, só que de uma forma mais simples. Não tinha 

esse negócio de biblioteca de catalogar os livros, nenhuma forma que significasse 

controle, utilizávamos um aplicativo chamado Minibiblio. Mas aí teve uma reunião do 

conselho diretor do IME e eles acharam ruim, tinha que deixar os alunos usarem à 

vontade, então nosso acervo foi acabando. Os alunos iam levando, não devolviam, e nós 

não tínhamos como controlar com quem estava e nem reclamar a falta do livro nem 

outros materiais que emprestávamos. Perdemos muitos livros, apostilas, inclusive 

doados por docentes de outras universidades.  Aí nós perdemos muitos livros.  

Dentro desses projetos tinha a proposta de comprar livros, equipamentos, 

materiais didáticos, vídeos, tinta para o computador, entre outros. O MEC também 

designava o laboratório de ensino ou de educação, até hoje... digo, até depois que eu já 

tinha aposentado ainda era usado esses termos, existe até encontros de laboratórios de 

ensino.  A última atividade que participei foi a instalação do LEMAT no novo prédio do 
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IME, quando o LEMAT ganhou novas instalações para atender melhor seus objetivos, e 

ampliar seu campo de atuação. Foi previsto duas salas pequenas para reunião de duas a 

cinco pessoas, para receber alunos especiais e encontro de grupos de pesquisa, local de 

encontro de trabalhos de grupo de alunos. Entretanto, foi extinto o local de uso de 

computadores tanto para estagiários para prepararem material como para bolsistas, 

inclusive para atendimento alunos do Ensino Básico. Tinha sido previsto local para 

cinco computadores, para uso dos alunos pesquisarem e elaborarem atividades para suas 

aulas além de uma pequena biblioteca, onde procurávamos arquivar a produção do 

LEMAT. Uma sala de aula adequada para ministrar aulas de didática, tanto para alunos 

do IME, como docentes, bem como para ministrar cursos específicos de didática da 

Matemática para professores de Goiânia ou de outras instituições de cidades do interior 

de Goiás, para palestras específicas 

O LEMAT desenvolvia atividades voltadas para a formação inicial e continuada 

de professores. Os alunos participavam das pesquisas. Uma ex-aluna dizia que a fila 

para solicitar orientação pedagógica até parecia a fila do SUS, que era uma fila enorme 

formada por estagiários que iam para pedir orientação, pedir material que eles podiam 

usar nas aulas. Nesta perspectiva, o laboratório era coadjuvante dos professores da 

didática e da área pedagógica, atuando junto com os alunos. Um dos nossos objetivos 

fazer com que os professores de Matemática compreendessem o que era a Educação 

Matemática. Para isso, inicialmente, nós fazíamos reuniões com os orientadores, nem 

sempre todos os professores iam.  Um grupo de professores do IME, inclusive eu, 

achávamos que uma maneira de se fazer isso era tornar os professores de Matemática 

orientadores de estágio. Então, esses docentes, ligados à Matemática, vinham ao 

LEMAT, porque eles não tinham conhecimento pedagógico, alguns vinham mais e 

outros só mandavam o estagiário para a gente orientar. Isso visava justamente a 

formação do professor.  

Algumas vezes trabalhávamos com alunos no primeiro ano, que participavam 

das pesquisas, da administração do laboratório e da organização das Jornadas da 

Educação Matemática. A Jornada tinha como objetivo ajudar esses futuros professores a 

saber organizar encontros nas escolas, para terem contato com professores da área da 

Educação Matemática que se sobressaiam. Em toda Jornada nós convidávamos quatro 

professores da Educação Matemática do Brasil, chamamos de Pernambuco, que já tinha 

um bom desenvolvimento na área da Educação, de Rio Claro, e de outros lugares. 

Inclusive vários dos alunos foram fazer mestrado em Rio Claro, em Campinas, no 



 
61 

 

Paraná, em Blumenau, que inclusive foi um ponto de desenvolvimento da Educação 

Matemática e se sobressaiu internacionalmente... no Rio de Janeiro, em São Paula no 

interior e na capital e na Universidade Católica de Goiás. Então, fomos convidando 

esses docentes para que os alunos daqui tivesse contato com estudiosos, que 

sobressaiam na área da Educação Matemática. O laboratório, nesse aspecto, tinha o 

papel na formação de professores, auxiliando e oferecendo oportunidades que a 

disciplina de didática não dava. Porque quando você está tendo aula de didática é muito 

difícil fazer pesquisa, dessa forma a gente ia também formando pesquisadores. Eles iam 

aprendendo a fazer pesquisa. 

Na época eu tinha a Silmara, que era Técnico em Assuntos Educacionais, que 

me ajudava nessa parte. Ela era quem organizava, que chamava os alunos, depois nós 

fazíamos entrevistas, às vezes ela mesma fazia as entrevistas. Ela orientava os 

estagiários no que tinham que fazer, por exemplo, dizia: “olha temos um livro para 

quem vai dar aulas de números racionais”, “tem esses materiais didáticos sobre números 

inteiros”, ensinava até a cuidar dos livros. A Silmara fazia muito esse trabalho. No 

início eu a orientava, mas depois ela deslanchou, foi pegando e entendendo as coisas e 

ela é uma pessoa muito dinâmica, foi o meu braço direito e esquerdo também. Ela 

também comentava muito com os alunos. Nós fazíamos isso, depois quando os alunos 

do estágio iam lá a gente até fazia mais que emprestar livros, auxiliávamos com o plano 

de aula, lia os trabalhos.  

Os estagiários ajudavam, às vezes, a orientar algum colega que procurava o 

LEMAT, controlavam o uso dos computadores para os demais alunos usa, a organizar o 

espaço do laboratório, ministravam oficinas, entre outras atividades. Se alguém 

chegasse “Ah quero usar um vídeo na escola”, então nós explicávamos como se usa o 

vídeo, tanto para os licenciandos como para a comunidade externa. Nessa época nós 

trabalhamos muito com software de Matemática, tinha o Equation, de geometria tinha o 

Cabri... eu comprei o Cabri e muitas vezes eu emprestei o Cabri para eles usarem na 

sala de aula. Aí nós ensinávamos os estagiários do LEMAT e eles ensinavam os colegas 

ou outros professores. Usamos muito esses softwares de Matemática, naquela época 

eram poucos, hoje deve continuar tendo e até mais softwares. Eu vi um trabalho lindo, 

em janeiro desse ano, em Brasília, era inclusive uma ex-aluna e ela fez um encontro de 

Matemática e dentro desse encontro ela conseguiu encaixar o encontro de Educação 

Matemática. Eu vi um trabalho de Geometria que o professor criou um software muito 
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bom. E a Regina21 conseguiu trazer dois professores da Universidade de Lisboa que 

trabalha com Pedro Ponte. 

O Pedro Ponte ficou muito conhecido aqui no Brasil. Então ela conseguiu trazer 

esses professores, ela também apresentou um trabalho muito interessante que é uma 

evolução do trabalho que eles vinham fazendo, mas não de tecnologia. E teve outro de 

tecnologia, mas o que mais me chamou a atenção foi esse de tecnologia, porque ele 

dava o movimento, quando nós usávamos o Cabri. Ele também dava movimento e tem 

outro que também dá movimento... o Geogebra. Então nós ensinávamos os estagiários e 

ele ensinava os colegas, o que ampliava o trabalho do LEMAT. Nós trabalhávamos 

também com a Etnomatemática. A Universidade tinha um convênio com uns índios de 

Tocantins, os da Ilha do Bananal... Os Carajás. Tinham vários, agora não estou 

lembrando o nome deles, que eram lá do Bico do Papagaio. Tínhamos que passar na 

estrada que passa dentro da reserva e há pouco tempo começaram a cobrar pedágio. 

Então, tinham esses índios eram diferentes, a mulher não podia falar com a gente, você 

falava com o marido, fazia a pergunta para o marido, aí ele falava com a mulher aí ela 

respondia para o marido aí ele falava com a gente. Porque a mulher não podia conversar 

com estranhos. Foi um trabalho interessante. Nesse trabalho a gente viaja e eu já estava 

há muito tempo como professora nesse projeto, aí tem que passar o bastão e convidei o 

José Pedro22 e o Rogério23 para fazerem parte. O Rogério era da Matemática, foi um dos 

que nós conquistamos de verdade e foi para a área da Educação. O José Pedro também, 

ele trabalha até hoje com a Etnomatemática. E o Rogério está trabalhando em uma 

universidade lá no Nordeste, dentro de uma mata, ele está fazendo parte de um grupo de 

professores que está montando uma universidade lá. Agora os índios, nas férias, vêm 

para a universidade e acampam no campus, naquele tempo os professores da UFG, iam 

para cidades no Tocantins para ministrar os cursos. A primeira vez que fui, o curso foi 

capital de Tocantins, primeira capital... Miracema. Eu fui para Paraíso... a gente ia para 

esses lugares. E eu passei para eles e eles continuaram. Já teve até um encontro de 

Etnomatemática e eu não pude ir. A questão da Educação Matemática cresceu, mas 

ainda tem poucos laboratórios, não iguais ao nosso. Tem um ou outro. Mas eles 

aumentaram, tem laboratórios em quase todas as faculdades. 

                                                           
21 Professora Regina Pina 
22 José Pedro Machado Ribeiro 
23 Rogério Ferreira 



 
63 

 

Nós fazíamos projetos de extensão, que era o trabalho nas escolas, então 

tínhamos o projeto LEMAT vai às escolas, tinha também o projeto de Assessoria – o 

professor de qualquer escola que tinha dificuldades para ensinar algum conteúdo, 

agendava e iam no LEMAT para fazermos a orientação.  Teve outro projeto de extensão 

que era para montar laboratórios de Matemática em nas escolas públicas de Goiânia. O 

projeto de Assessoria e o LEMAT vai às escolas eram projetos permanentes. Teve o 

Colmeia, mas depois ele acabou. Mas tiveram mais dois que eu estou esquecendo o 

nome. Depois teve o de jogos, fazer campeonatos de jogos e ao lado do campeonato nós 

fomos à Secretaria Estadual, que o pessoal chamou os professores para ensinarmos a 

fazerem campeonatos de jogos matemáticos estratégicos. E nesse de jogos estratégicos 

nós fomos à algumas escolas, que ficaram interessadas, e os diretores pediram para 

explicar, mostrar como é que joga. Então eu e a Silmara fomos a muitas escolas mesmo 

para ensinar esses jogos estratégicos. Esse projeto nós nos inspiramos em um 

campeonato de jogos que acontece em Portugal. Aqui tem as Olimpíadas de 

Matemática, lá eles fazem esse campeonato, até hoje. Nós nos inspiramos neles, mas 

também fizemos um pouco diferente. 

 E em todos esses projetos os estagiários participavam por vários anos, acho que 

estudamos por quatro anos antes de organizar o primeiro campeonato, e os estagiários 

participaram desses estudos. E, quando demos o curso de 180 horas, os estagiários 

também preparavam as aulas para dar para esses professores. Eu e a Silmara os 

ajudávamos a preparar o campeonato, ensinávamos estagiários a fazer pesquisas, a 

apresentação, a usar o data-show, dávamos material para eles estudarem, dávamos toda 

uma parte teórica. Além da Matemática ministrávamos uma parte teórica da Educação. 

Pra isso a gente tinha aqueles computadores no LEMAT. Então eles estudavam e 

escreviam os trabalhos deles ali. Foi muito bom que, os estagiários, professores e alunos 

do ensino fundamental, gostaram muito. Mas você sabe que as coisas mudam, mudam 

as políticas, mas nós queríamos fazer todo ano. Eles até pediram para eu ir lá para 

continuar, porque foi um sucesso na cidade, que era pequena, foi realizado em 

Nerópolis. Os professores acabaram aprendendo muito além da Matemática. Tinham 

professores que só tinham feito o curso Normal e, quando terminou, foi uma surpresa.  

Os projetos eram pensados de modo que todos tivessem a participação de 

estagiários. Além de possibilitar que tenham a liberdade de pesquisar lá no LEMAT e 

de planejar suas atividades.  Vendo esse desenvolvimento, eu já ia imaginando ações 

que pretendia desenvolver e avaliando essas ações. O que ia dando certo nós dávamos 
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continuidade aos estudos, e algumas se transformavam em projetos de pesquisa. O uso 

do laboratório era mais para os estagiários, a gente fazia tudo direcionado para eles. Os 

professores do IME algumas vezes iam para pedir ajuda nas orientações, pediam ideia 

para orientar o estágio. Então eles iam mais lá para uma conversa particular, coisas 

assim, mas usar mesmo o laboratório, eles não usavam. Os computadores e tudo 

ficavam para os alunos e para o LEMAT. No início tínhamos muita dificuldade, hoje 

em dia o laboratório está bem diferente, mas não tem mais computador, acho que os 

coordenadores de hoje acham mais conveniente não os ter para uso frequente no 

LEMAT. Eu os considerava importantes para os alunos pesquisarem, digitarem seus 

textos, utilizar os softwares, permite que os usuários troquem ideias e faziam um 

trabalho colaborativo. Ao tirarem os computadores os alunos vão para outros lugares, 

não ficam mais lá no laboratório. Além de todos esses projetos e estágios que já 

mencionei, tínhamos também o Estágio Voluntário, tivemos poucas pessoas que 

fizeram, umas três pessoas. Eles ficavam um ano no estágio voluntário. Um dos 

estagiários fez mestrado na USP, a Suzane, teve por tema a questão dos jogos como 

estratégia de ensino. Hoje ela é professora no Colégio Piaget. 

Acredito que o LEMAT contribuiu para a formação de professores em vários 

aspectos. Um aspecto que considero é que ele ajuda os futuros professores a relacionar 

aquilo que eles veem em sala de aula na prática, no sentido de começar a repensar a 

prática da sala de aula e tentar melhorá-la. Outro aspecto é que o LEMAT ajuda o 

graduando e o estagiário, a preparar suas aulas, pois tem disponível tanto uma 

bibliografia específica como materiais didáticos e relatórios de experiências 

desenvolvidas no LEMAT, além dos trabalhos de final de curso, pois todos são 

arquivados na biblioteca do LEMAT, entre eles temos propostas de ensino bem 

interessantes, não para fazer réplicas, mas como fonte de inspiração de novas ideias. 

Outro aspecto muito importante são as ações de extensão, como: oferecer todo o seu 

acervo para a comunidade de professores de Matemática, fazer parcerias entre 

professores da universidade e do Ensino Básico, com Secretarias de Educação do 

Estado e em Secretarias de Educação de Goiânia e de cidades do interior do Estado. 

Neste sentido, fizemos dois projetos de Assessoria a professores de Matemática da 

comunidade, que atingimos um número significativo de professores, no qual 

oferecíamos auxílio aos professores naquilo que solicitavam para preparar suas aulas, e 

o do LEMAT Vai às Escolas, no qual atendíamos a solicitação de escolas para fazer 

alguma palestra aplicar alguma proposta de ensino enfim participar de alguma atividade 
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da Escola, bem como o projeto de implantação de laboratórios nas Escolas, quando 

orientávamos desde sua instalação até de como desenvolver as atividades, atendemos 

inúmeras escolas públicas e particulares. Além do que   tínhamos o projeto da Jornada 

de Educação Matemática em que participavam muitos professores do Estado de Goiás e 

Estados vizinhos, ampliando o campo de atuação do laboratório, para essas jornadas 

sempre convidávamos proeminentes educadores matemáticos do país e até estrangeiros. 

Creditávamos que este procedimento era uma forma de contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino da Matemática. 

Enfim, acredito que o LEMAT contribuiu sobremaneira para o aperfeiçoamento 

da Educação Matemática em Goiás não só na formação inicial do Licenciando em 

Matemática do IME, mas também no desenvolvimento do Estágio Supervisionado, 

trabalhando junto ao professor orientador do estágio, bem como na formação continuada 

de professores de Matemática, através de projetos como o Projeto de Assessoria a 

Professores de Matemática, quando atendíamos individualmente nas suas dificuldades 

específicas no ensino da Matemática, além de professores de locais próximos a fronteira 

do Estado, sejam da escola pública ou particular, neste projeto durante dez anos 

atendemos mais de 1500 professores; um projeto bastante exitoso foi o  Projeto Colmeia 

desenvolvido  com a Secretaria de Educação do Município de Goiânia, que buscava  a 

melhoria da qualidade do ensino e, principalmente, a formação de pesquisadores nesta 

área. Esse projeto produziu quatro cadernos de propostas de ensino. Não podíamos 

deixar de mencionar que vários ex-alunos do curso de licenciatura e de especialização 

em Educação Matemática criaram laboratórios de Educação Matemática nas 

Universidades que davam aulas, inclusive na Universidade Federal de Tocantins e em 

algumas Faculdades da Universidade Estaduais de Goiás foram criados laboratórios 

inspirados no LEMAT. Com a nova instalação do LEMAT começamos o atendimento 

de alunos do curso de Matemática com necessidades especais. 

 

Silmara Epifânia de Castro Carvalho 

A minha história acadêmica começa logo cedo, meus pais eram professores, 

minha irmã mais velha também, ela fez curso normal, e sempre levava para casa as 

atividades que ela propunha. Ela fez estágio, e eu sempre ficava interessada pelas 

atividades que ela levava para os alunos e para o estágio. O meu pai também, como 

professor, me levava para assistir as aulas. Na verdade, não era bem para assistir as 
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aulas, mas para não ficar perdida andando pela faculdade. Eu tinha nessa época uns 

cinco ou seis anos, na verdade a minha vida toda eu fiquei envolvida com o meio 

acadêmico. Eu participava das aulas e até achava que fazia parte da turma, na época era 

no curso de agronomia. 

Com o tempo, eu tinha uns treze anos, eu organizei uma escola na minha casa. 

Comecei com duas crianças, que estavam sem estudar, na época não havia problema. 

Quero dizer, era um problema, elas não estudarem, mas ninguém olhava. Elas iam para 

a minha casa e eu as ensinava, no início com coisas simples, eles não eram nem 

alfabetizados, tinham uns sete ou oito anos. Com o passar do tempo, foram surgindo 

mais crianças, chegando a um total de vinte e duas crianças que iam para a minha casa 

na parte da tarde para eu ensinar. Era uma escolinha normal, mas voltada para o reforço 

escolar, não diretamente para eu explicar o conteúdo. Hoje em dia uma das minhas 

alunas, que na época tinha uns seis anos, é pedagoga, formada em pedagogia e história e 

ministra aulas em uma escola municipal. Os outros eu perdi o contato.  

Mas depois, quando eu entrei na universidade, eu escolhi uma área que eu 

pudesse ser docente, né? Professor! No curso de Matemática, eu me envolvi mais ainda 

com atividades nas quais eu poderia ser a parte que ensinaria o conteúdo, antes eu só 

tirava dúvidas, fazia um reforço com os alunos. A escolha da Matemática se deu na 

sexta série, quando eu passei a ter mais familiaridade com a disciplina. Eu não tinha 

muita facilidade, mas meu pai sempre foi um admirador e até professor, na área de 

exatas. E ele acabava me influenciando. Desde pequena ele brincava com a gente de 

jogos de lógica, de brincadeiras que desenvolvia o raciocínio e nisso começamos a ter 

mais facilidade. Até então eu tinha dificuldades com os conteúdos explicados na escola, 

mas depois, ele me explicando melhor, eu me interessando mais, eu passei a ter mais 

afinidade com a Matemática e com isso eu passei a gostar mais da Matemática, da 

Física e da Química. Essas eram disciplinas que me encantavam no ensino médio. Na 

universidade, eu prestei vestibular, e gostei muito do curso e continuei nessa área. Eu 

percebi que era uma área desafiadora. Não era todo mundo que gostava, nem que 

continuava e eu sentia que eu conseguia, me destacava... Sempre preferi a licenciatura. 

Eu gostei muito do curso.  

Comecei em uma faculdade particular em Anápolis, hoje chama-se 

UniEvangélica, entrei lá em 1980, fiquei um ano lá e vim para a UFG, em 1981. Gostei 

do curso lá, no começo víamos o conteúdo do Ensino Médio... o que achei melhor lá, é 

que tínhamos o curso de filosofia, e ela serve para nós questionarmos algumas coisas e é 
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uma área que eu tenho afinidade. Eu discutia muito na época e, além disso, meu pai me 

influenciou muito, pois ele era um grande filósofo. E, quando eu transferi para cá, foi 

um choque porque era muito conteúdo, mas não tinha a parte de ensinar a Matemática. 

E isso eu estranhei porque eu pensei que iam me ensinar a dar aula de Matemática e eu 

estava aprendendo só bastante conteúdo de Matemática. E, como meu curso era de 

Ciências com Habilitação em Matemática, eu tive contato com as ciências, e me graduei 

também em ciências, era chamada licenciatura curta e a plena em Matemática. Nesse 

curso fazia-se toda uma grade para ciências e depois complementava com Matemática. 

Então eu tive biologia, química, ecologia, zoologia, anatomia, mas tudo apenas 

fundamentos, não tão profundos. Para que eu pudesse dar aulas de quinta ao oitavo ano, 

que hoje é do sexto ao nono ano. Esse curso de ciências com habilitação em 

Matemática, tinha aqui na UFG, porque na época estavam faltando professores nessas 

áreas, tinha essa dificuldade de encontrar professor que pudesse trabalhar, na época, no 

ginásio.  O curso era dois anos voltados para ciências e depois mais dois anos para a 

Matemática, tanto que tinha o estágio em ciências e o estágio em Matemática. Acabou 

que meu estágio em ciências já foi voltado para a Matemática, de quinto ao nono ano e, 

o de Matemática foi voltado para o ensino médio. 

Acredito que todas as disciplinas contribuíram para a minha formação enquanto 

professora. Inclusive, uma que eu fiz na Faculdade de Educação, que era relacionada 

com a estrutura e funcionamento do primeiro e segundo grau, hoje ela tem outro nome, 

acho que Educação Brasileira. Todas foram importantes, acho que até mais do que só 

ver a Matemática em si, que era importante, mas acredito que é preciso discutir a 

educação, as próprias OS24, se vale a pena ou não. Hoje quase não se discute esses 

assuntos na universidade, temas que visem a compreensão do sistema educacional e as 

mudanças que ele passou com o tempo. Isso por que acredito que o professor deve ter 

uma opinião e ser um professor que influencia em todas as áreas, não só na sua área, 

mas também em outras áreas. Acredito que essa disciplina, a Metodologia de Ensino, a 

parte das didáticas, contribuíram para que eu pudesse pensar que tipo de professor eu 

gostaria de ser e tentar aplicar isso na minha prática pedagógica. Meu estágio teve uma 

diferença, pois eu preparei aula para um grupo de alunos com dificuldades, que saiu da 

sala de aula. Acho que foi um trabalho muito importante, melhor que assumir uma 

turma inteira. E depois, quando eu assumi uma turma, foi com um professor, tudo bem 
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combinado, para saber o que eles estavam precisando saber naquele momento, o que 

eles tinham mais dificuldade, na época era Geometria. Esse estágio foi com alunos do 

noturno no colégio Olga Mansur.  

Na minha formação acadêmica tiveram alguns professores que marcaram muito. 

Uma foi a professora Guelmar Vidica, que me deu aulas na sexta série, que ela era 

formada em Matemática, ou estava formando, e foi dar aula no colégio que eu estudava, 

o Colégio Santa Clara. E ela me influenciou por levar a Matemática de uma forma que 

eu conseguia entender. Juntou com o meu pai que me explicou algumas coisas, mas eu 

tive interesse em entender. Percebi que não estava conseguindo assimilar o que tinha 

sido passado até então, quando ela levou a gente a compreender, não só repassou o 

conteúdo, mas ela fez-nos vivenciar, entender, como é que eu poderia estar descobrindo 

a Matemática ali, entendendo. A professora Guelmar levava material didático pra 

compreender o que ela fazia, usava atividade de raciocínio lógico, foi muito marcante.  

Depois eu a reencontrei aqui na UFG, aí eu passei a orientá-la quando ela veio fazer a 

especialização aqui. Escrevemos um texto juntas que é pra ser publicado, sobre 

confecção de jogos. Ela fez um estágio aqui no próprio LEMAT. Foi interessante, pois 

foi com ela que eu aprendi a gostar e me interessar mesmo pela Matemática. Acredito 

que o professor, a forma dele explicar, faz toda a diferença. Outra professora que me 

influenciou, foi a professora Zaíra, já na graduação, que eu peguei as disciplinas 

pedagógicas com ela. Nas discussões de sala de aula ela considerava os conhecimentos 

que eu trazia de casa, minha experiência de vida. E a professora Guelmar também 

resgatou o que eu sabia de casa. “O que você sabe de Matemática?”, “Como você vê a 

Matemática em casa?”. Elas traziam essa influência do que eu tinha em casa e resgatou 

e juntando tudo fez com que eu aprendesse melhor. 

Eu comecei a trabalhar na faculdade logo que eu transferi o curso para cá, em 

1981. Eu transferi no primeiro semestre e no segundo comecei a trabalhar como auxiliar 

administrativo nível médio na biblioteca. Nesse trabalho eu fiquei mais ou menos seis 

anos até me graduar, quando eu vim trabalhar no Departamento de Matemática. Nessa 

época, a professora Zaíra ainda não estava trabalhando no Departamento, ela ainda 

estava na Faculdade de Educação e, nós nos encontrávamos sempre que ela vinha 

ministrar aulas aqui. O pessoal da didática vinha dar aulas aqui no campus II, mas eles 

estavam lotados no Campus I. Nessas idas e vindas conversávamos que podíamos 

trabalhar da forma que nós tínhamos trabalhado no estágio, de ter material concreto, um 

laboratório. Tudo isso estava dentro do que estava sendo proposto na mudança do 
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currículo dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática no IME. E nisso, ela 

falou que eu poderia atuar nesse Laboratório. Eu não queria sair do meu cargo para a 

sala de aula. Eu gostava desse trabalho de atender individualmente, de atender poucos, 

de atender professores. Eu percebia que a dificuldade maior para o aluno aprender, 

muitas vezes era o professor, que precisa entender profundamente o que está ensinando, 

tanto conteúdo como metodologias, com vistas a facilitar a aprendizagem dos alunos.  

E depois dessa conversa com a professora Zaíra, ela elaborou o Projeto de 

Criação do LEMAT, eu li o projeto, e ela formalizou ele com um grupo de professores 

do IME. E assim criaram o Laboratório. Mas desse período que eu vim para o 

Departamento de Matemática até nós conseguirmos implantar, realmente, a ideia de 

Laboratório, foram oito anos conversando. E nesse ínterim, ela dava aula e os alunos 

que ela dava aula eu já orientava. Eles iam onde eu estava no Departamento de 

Matemática e eu ajudava. Ela me explicava o que precisava e eu ajudava a pensar nas 

atividades. Então, na verdade, eu coorientava. Ela falava o conteúdo que eles iam 

trabalhar e me perguntava: “o que você acha?”, “o que você pode me ajudar, dentro do 

que você já sabe?”. Então, se o licenciando ia trabalhar com as quatro operações, eu já 

via os textos sobre o assunto, os materiais didáticos, enfim, tudo que eu tivesse que 

pudesse ajudar.  

Quando eu estava no IME, enquanto aluna, eu organizei uma sala de leituras, 

através de uma bolsa que eu recebi. Então, eu sabia o conteúdo dos livros e, quando os 

licenciandos vinham me perguntar alguma coisa, eu já orientava o material disponível 

nessa sala, por exemplo.  Tinha essa salinha que tinha os livros que os professores do 

Instituto e outras pessoas doavam, eram livros didáticos e paradidáticos. Meu primeiro 

contato com o Laboratório, enquanto estudante, foi essa sala de leitura, que quando eu 

estudava eu nem sabia que faria parte do Laboratório, na mesma sala. Houve essa 

necessidade de haver um espaço para atender os alunos, principalmente, da licenciatura. 

Os professores, geralmente, são muito ocupados e, como eu estava ali, embora ocupada 

também, estava com outra disposição. 

A partir do momento em que eles fizeram o projeto, ter uma sala era muito 

importante. Quando já estava à disposição do Laboratório, nós conseguimos uma sala, 

para o Laboratório, que era dividida com o professor Bryon. Na verdade, ele tinha a sala 

e um computador e dividia com a gente. Ele determinava os horários que podíamos 

usar.  Então, nós conseguimos que a direção do IME me liberasse para ficar trabalhando 

no Laboratório. Eu entrei na UFG como assistente administrativo, depois, teve um 
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reenquadramento, quando eu me graduei, então eu passei a ser Técnico em Assuntos 

Educacionais. E esse cargo me permitia coordenar projetos, orientar, dar apoio 

pedagógico. O que estava conforme eu já estava fazendo. E depois desse 

reenquadramento, foi mais fácil participar de projetos de extensão.  E nisso, nós 

conseguimos uma bolsa, para que a professora Elizabeth, que na época estava 

graduando, nos ajudasse a organizar esse laboratório. Colocar os livros no lugar, 

pensarmos projetos teria, quais atividades faríamos para o licenciando em formação, 

bem como, as atividades do estágio. Depois, o leque de atividades do LEMAT foi 

aumentando. Os alunos que formavam queriam voltar e, os graduandos queriam 

participar, os professores da Educação Básica queriam saber as novidades, queriam se 

formar também. O projeto foi feito em 1993, mas o material só chegou ao final de 1994, 

em setembro de 1994 teve a sala, mas não tinha móveis. E quando chegou o material, 

que foi pedido junto no projeto, nós começamos a catalogar, colocar as coisas no lugar, 

estudar para que servia. Então, precisávamos muito da ajuda do bolsista. E o bolsista 

participava, não apenas a carga horária que precisava cumprir, trabalhava sempre mais.  

Depois disso, as pessoas começaram a frequentarem mais o espaço, a bolsista 

ainda era a Elizabeth, que precisava atender as pessoas e deixar a sala aberta para os 

alunos. O trabalho dela estava relacionado tanto a organização do espaço quanto para o 

atendimento das pessoas que nos procuravam. Nesse primeiro ano, resolvemos fazer 

uma Jornada de Educação Matemática. A professora Maria Bethânia estava se 

formando, a Elizabeth ia se formar no ano seguinte. A turma da professora Bethânia 

resolveu nos ajudar, foi cobrada uma taxa para ajudar os formandos. Fizemos a Jornada 

em três sábados, para que os alunos da turma dela apresentassem seus Trabalhos de 

Final de Curso. Eles eram obrigados a apresentar pois eram avaliados e, também, 

traziam outras pessoas para participar.  

A primeira jornada contou com 80 participantes, tudo muito simples e com 

pouca divulgação. Temos até os cartazes que foram feitos na época, eram feitos em 

impressora matricial. Foi bem interessante. No outro ano, nós fizemos outra Jornada, e o 

público aumentou para cerca de 500 participantes. Ela era realizada, geralmente, no 

final do ano, novembro ou dezembro. Nós fazíamos esses encontros para que houvesse 

uma troca de experiência entre os licenciandos e os professores da Educação Básica. Na 

trajetória do LEMAT, ele ficou conhecido, principalmente, através da Jornada da 

Educação Matemática. Mas tínhamos também um projeto de assessoria, que foi feito 
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para tomarmos conta, eu especificamente, fiquei envolvida com ele, pois a professora 

Zaíra ficava como coordenadora e com os bolsistas.  

O quadro de bolsistas, com o passar do tempo, foi aumentando, mas o de técnico 

em assuntos Educacionais continuou o mesmo. Propomos também o curso de 

Atualização, que era enquadrado como projeto de extensão, no qual pegávamos os ex-

alunos para ministrar os minicursos para os professores da Educação Básica. Então ele 

tinha que ser divulgado para toda rede pública e particular. Era cobrado e, algumas 

vezes, até a prefeitura pagava para alguns professores fazerem. Eram trabalhados o 

conteúdo e a metodologia de ensino.  

Então, o LEMAT foi crescendo e sendo conhecido através dos cursos de 

atualização, da Jornada de Educação Matemática e do projeto de Assessoria. Além 

disso, tínhamos outro projeto, que era chamado de Colmeia. Esse projeto começou em 

94 e foi até 98. Então foram cinco células. E nessas células, o professor da rede pública 

vinha para cá para fica vinte horas dedicadas ao projeto, mas não necessariamente junto 

com a gente. Ele tinha um momento de estar preparando as coisas lá também. O aluno 

de graduação também precisava de vinte horas para pesquisar e ajudar o professor, a 

dificuldade que o professor trazia para o grupo. O professor chegava e falava: “eu tenho 

dificuldade em tal conteúdo. Os alunos estão não conseguem entender tal conteúdo”. 

Então, nós planejávamos todas as atividades, recorríamos aos materiais didáticos 

procurando formas de ajudar o professor. Usávamos a História da Matemática, questões 

tipo: “Como o homem aprendeu aquele conteúdo?”, “Como ele chegou a esse 

conteúdo?”. O Projeto Colmeia foi muito voltado para a História da Matemática. Tinha 

como objetivo tanto a formação continuada. O professor, para fazer parte do projeto, 

devia ser formado na área matemática. Não é difícil encontrar licenciandos em 

Matemática e pessoas de outros cursos dando aulas. Então, esse tipo de profissional não 

poderia participar do projeto. Os alunos que estavam na graduação podiam vir como 

bolsistas, mas não poderia aplicar o projeto na sala deles, caso eles já trabalhassem 

como professor. 

O estagiário era responsável por observar e auxiliar a professora na condução da 

aula. Eles ajudavam a preparar todas as atividades aqui no grupo, ajudavam a propor 

questões, pesquisavam, estudava qual era a melhor maneira de se aplicar aquele 

conteúdo, recorria à História da Matemática, então, ele tinha uma boa leitura sobre o 

tema. Eram, mais ou menos, seis meses de leitura para fazer as atividades. As atividades 

eram feitas a seis mãos, oito mãos, cada participante apresentava uma proposta, que era 
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discutida e reelaborada pelo grupo. A versão final era aplicada e, depois, voltava para 

discutir os resultados obtidos. O professor depois que vinha aqui, ele ia multiplicar 

depois. Teve um tempo assim. 

O projeto Colmeia acabou porque não estávamos mais conseguindo que o 

professor pudesse vir aqui, por questões políticas. Ainda tinha o problema que alguns 

professores achavam que o projeto que estava vindo de cima, impondo pra que eles 

pudessem aplicar o que já tinha sido elaborado como atividade. Aí, o que era elaborado 

era, assim, aplicado em outra série, só que o professor que esteve aqui ele iria passar 

como era que teria que ser aplicado. Mas aí foi criando alguma resistência lá: “não, não 

queremos”, “nós não temos professor”, “não vamos liberar o professor”. Aí o professor 

não tem como vir, dar aula, 20 horas dedicado ao projeto e ainda chegar lá e ter que dar 

aula com a mesma carga horária. Então acabou mais por uma questão de não ter o 

professor mesmo para vir pra cá. E não ter bolsa o suficiente também, né?  

Eram quatro projetos que estavam bem consolidados, na época, e que deram 

bastante força e transparência na divulgação do LEMAT. Com eles os professores 

passaram a conhecer para que servia um Laboratório, os materiais didáticos e nosso 

trabalho. Diante de tudo isso, não eram apenas os alunos e os professores da Educação 

básica que se formaram, eu fui me formando também.  Ao atender o professor e ver a 

dificuldade que ele tinha, eu precisava pesquisar para poder atendê-lo porque, 

infelizmente, muitas vezes, ele não tinha esse tempo para pesquisar. Muitos professores 

tinham uma carga horária muito alta em sala de aula.  Eu estudava e chamava outras 

pessoas para me ajudar, geralmente, os estagiários ou bolsistas. Algumas vezes, os 

licenciandos, que estavam no Estágio, não conseguiam ter o domínio de sala, sabiam 

muito bem o conteúdo, mas quando chegavam à sala encontravam alunos 

insubordinados, que não respeitavam nada. Então, eu ficava pesquisando, trazendo 

palestras, oficinas, tudo relacionado com as questões que eram mais procuradas no 

Laboratório. 

Desses projetos o único que ficou até hoje é o de Assessoria. Só que ele 

aumentou. Antes era só para professores. Agora, é para professores e alunos da 

Educação Básica e do Ensino Superior, uma vez que, essa assessoria pode ser desde 

uma palestra, indicação de professor, pode ser desde coisas simples até na organização 

de eventos. Esse é um projeto de ensino e acabou se dividindo em dois. Podendo, de um 

lado, auxiliar na implantação de laboratórios e, também, para atender a escola como um 

todo, professor, aluno, coordenação. E todos os anos temos bolsas. O projeto de 
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Atualização funcionou por um tempo, até 2000 mais ou menos. O de assessoria, como 

eu disse, ainda está funcionando, inclusive, eu me aposentei e estou voltando aqui para 

o LEMAT, porque eu preciso de um apoio para uns jogos e materiais que eu estou 

levando para uma escola. 

Sobre o projeto de implantação de laboratórios para escolas públicas e 

particulares, levamos para Jataí, onde a professora Jaqueline pediu para ser assessorada 

para a implementação de um laboratório, para o curso de Matemática que tinha lá. 

Colaboramos também no CEPAE25, que é o colégio aqui da universidade, nós ajudamos 

na criação e ainda temos parceria. Os professores da primeira fase queriam saber como 

trabalhar com material didático, então o LEMAT foi para lá para repassar para eles o 

que já tínhamos trabalhando. Eu estava trabalhando com o número colorido, com 

material dourado, que são mais conhecidos. E nas escolas particulares nós levamos o 

projeto, à algumas escolas. Mas o projeto não continuou por muito tempo porque temos 

poucas pessoas para visitar as escolas.   

Dentro das atividades de assessoria, temos o Conhecendo o LEMAT, que os 

professores trazem alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, para ver 

como é o Laboratório, para fazermos atividades com eles, para eles sentirem como é o 

trabalho do Laboratório. Teve um colégio estadual que implantou o laboratório baseado 

no nosso, onde fazem algumas experiências e atividades com os alunos. Mas, dentro dos 

nossos projetos, teve um professor que queria trabalhar com jogos na escola. Ele não 

queria fazer olimpíadas de exercícios, como a nossa conhecida Olimpíada Brasileira de 

Matemática, que tem nacional e estadual. Ele queria era levar jogos para as aulas de 

Matemática, então, dentro disso, nós criamos o campeonato de jogos matemáticos, um 

projeto que conseguimos implantar na Secretaria da Municipal Educação da cidade de 

Nerópolis. A Secretaria pegou a ideia, trouxe professores para fazer um curso de um ano 

no LEMAT. Mas, antes disso, nós fizemos um campeonato no colégio Luiz Perillo, com 

a professora Oneida, que implantou o projeto piloto. Lá ela também implantou o 

Laboratório de Matemática. Ela vinha para cá com outros professores, uns cinco do 

Waldemar Mundim, tanto que lá também implantou o campeonato, mas acho que lá foi 

apenas um, em uma feira de Matemática que eles fizeram. Em 2005 começamos esse 

projeto, começamos a estudar, planejar aí em 2006 implantou na cidade de Nerópolis. 
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Foram surgindo outros projetos a partir das necessidades, porque o LEMAT foi 

crescendo, sendo mais frequentado, se tornando conhecido. Alunos que participaram 

das atividades do laboratório foram formando, os que já eram formados queriam voltar, 

né? Tivemos também o Projeto de Tutoria, que é o atendimento diferenciado para aluno, 

que está com dificuldade para aprender Matemática. Funcionava assim: o aluno vem, e 

o estagiário trabalha com ele, tanto com atividades de conteúdo quanto por atividades 

lúdicas. Então, nós tentávamos descobrir onde ele estava com dificuldade. O estagiário 

faz uma análise do conteúdo que o aluno está estudando, o que ele gosta, como ele 

aprende melhor, como ele entende, quais as dificuldades que ele tem, se ele tem algum 

transtorno de aprendizagem, se tem déficit de atenção, se tem hiperatividade, tudo que 

pode interferir na aprendizagem dele. Esse trabalho não acontece só no LEMAT, mas 

também, com o professor dele, com o psicólogo, com a família, porque nós percebemos 

que tudo isso influencia na aprendizagem não só da Matemática, mas em tudo. Esse 

projeto começou há uns seis anos atrás, ou mais. Tenho que ver... acho que tem oito, ele 

é de 2008. Foi quando eu comecei a orientar no Estágio I. Porque até então eu não 

orientava no Estágio I, eu só orientava nos projetos. Na época que o professor 

Wellington era coordenador de estágio e pediu para eu orientar. Ele pediu para eu 

receber uns alunos aqui no LEMAT e os supervisionassem, no início eu orientei, de um 

tempo para cá eu passei a só supervisionar, o estagiário está no projeto de algum 

professor e eu fazia o acompanhamento. 

O projeto de tutoria também era voltado para a formação inicial de professor, 

porque o estagiário me acompanhava nas atividades.  O aluno de Estágio I, ele está no 

momento de se preparar para ir a campo, independentemente de ser formal ou não, e 

preparar alguma atividade. Não me recordo bem as disciplinas que ele tem que ver para 

fazer o Estágio I. Nesse estágio, ele pode ser monitor em escola, pode vir para o 

laboratório ajudar nas atividades que são desenvolvidas aqui como, por exemplo, a 

organização do ambiente, conhecer os materiais, atender e auxiliar o professor, ou 

alguém que venha procurar ajuda aqui no laboratório. Então, quando ele está no 

laboratório ele tem que estudar e planejar atividades usando os recursos didáticos 

disponíveis. Para o estagiário acaba sendo uma formação em que ele a planejar aulas ou 

oficinas, a utilizar os recursos didáticos e acaba fazendo pesquisa. Acredito que o 

Estágio desenvolvido aqui permita essa relação entre a teoria e a prática. 

Uma das atividades que desenvolvemos no Estágio I foi uma atividade em uma 

comunidade terapêutica de usuárias de crack. Lá nós levamos brincadeiras que 
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trabalhava a Matemática. Então, foi muito interessante esse contato que elas tiveram 

com a Matemática, por que elas só tinham contato com a matemática formal. Mas, após 

os jogos, elas percebiam que tinha uma Matemática ali. Esse projeto foi trabalhado por 

um semestre, na verdade, foi quase um ano. A estagiária que fazia parte dele ganhou 

uma bolsa, por isso o projeto continuou. Ela tinha que ir conhecer a comunidade, saber 

as regras dos jogos, compreender como poderia trabalhar com as usuárias de crack e, 

depois, aplicava. Porque os usuários de crack costumam perder um pouco da noção de 

raciocínio lógico, esquecem como conta. Então, quando eles aprenderam a contar 

novamente, acabaram vendo que estavam desperdiçando a vida delas usando o crack 

daquele jeito. Sem saber contar, sem saber relacionar com nada. Elas sabiam quanto era 

uma grama. Por exemplo, se eu pegasse uma borracha elas sabiam falar quantas gramas 

tinha, mas se eu falasse três mais cinco eles tinham dificuldade em contar. As que 

estavam com a gente tinham mais de trinta e cinco anos, eram pessoas que já tinham 

esquecido a Matemática e começaram a pensar e reverter isso para a vida delas. “Nossa 

a gente está perdendo tempo”. “Olha ai! A coisa não é tão difícil.”, “ter um raciocínio 

lógico não é tão difícil.”. Elas perceberam isso. Sempre que eu encontro uma ou outra, 

eu escuto isso. Já se passou um tempinho, uns 5 ou 6 anos. 

Desenvolvemos aqui no LEMAT o Estágio I e o Estágio II, já no estágio III e no 

IV, nós damos apoio, mas ele é desenvolvido na sala de aula. O Estágio I é o que ele 

pode escolher qualquer lugar para fazer, o Estágio II tem que ser a partir de algum 

projeto que um professor ou um técnico faça para ele estar participando. Mas ele vem 

aqui para conhecer o laboratório, ver como são guardados os materiais, livros e 

trabalhos de conclusão de monografias, a classificação dos livros na estante e, depois, 

eles vão ver estudar como se utiliza esses materiais. O estagiário experimenta o 

laboratório, o projeto chama Vivenciando o LEMAT. Aqui ele aprende a se organizar, 

coordenar uma atividade em algum evento e, coordenando, ele aprende a distribuir 

tarefas. No III o papel do laboratório é no sentido de emprestar material, ensinar como 

utiliza os recursos didáticos, podemos ir para a sala de aula ajudar os estagiários a 

aplicarem a atividade. Fazemos tudo que estiver ao nosso alcance, desde buscar 

fundamentações teóricas até a leitura do que ele escreveu, para dar contribuições. 

Então, como eu já mencionei, nos estágios III e IV, o estagiário está em sala de 

aula, nós ficamos responsáveis pelo suporte nas atividades. Porque quando o professor 

usa um recurso didático, nas primeiras vezes, geralmente, apresenta dificuldade. Porque 

ele não está muito acostumado. Como a turma, geralmente, tem em média 30 alunos, 
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algumas dúvidas de aluno podem passar despercebidas. Então, nós ficávamos junto para 

auxiliar no que eles precisassem. Quando separamos o material que eles solicitam, nós 

procurávamos passar também alguns textos teóricos, para eles estudarem e repensarem a 

atividade. Nem sempre que alguém nos procura, nó já temos algum material em mente, 

frequentemente, nós pesquisávamos e procurávamos outros professores para nos ajudar. 

Pode ser professor da Matemática ou da Educação Matemática.  

Pensando nessas necessidades, tanto de formação inicial quanto de formação 

continuada, nesses 21 anos do LEMAT, tiveram vários projetos. Muitos foram pensados 

de acordo com as necessidades dos professores da Educação Básica ou nas necessidades 

relacionadas aos estágios. Outro projeto que o LEMAT tem e foi idealizado por nós da 

equipe mais recente, chamamos de ALI – Ações do LEMAT Itinerante. Então, a equipe 

do LEMAT, sai do laboratório e leva as atividades em vários lugares, como feiras, 

semanas culturais, ou seja, em eventos que somos convidados. Nesse projeto 

trabalhamos a Matemática de forma divertida, através dos jogos e atividades lúdicas. 

Tentamos fazer a criança entender, raciocinar o que está jogando ali. Já fomos em vários 

eventos, como no LUDENS, na Bienal que teve em Maceió, e na de Campinas. Eu fui a 

uma feira de Matemática agora e levei o Laboratório, mas como um Projeto 

desenvolvido aqui, o Você no mundo da matemágica. Estávamos concorrendo a um 

prêmio e, realmente, ganhamos um prêmio lá. A ideia é o LEMAT saindo das quatro 

paredes e indo onde precisar.  

O LEMAT, ele tinha (ou ainda tem, né?) uma função de auxiliar na formação 

acadêmica, na formação continuada. É um espaço para que o professor, ou o aluno de 

licenciatura, possa discutir suas inquietações acerca da sala, suas dificuldades, a buscar 

mecanismos que visem um maior interesse por parte dos alunos e todo tipo de ajuda 

pedagógica que ele precise. Porque, na verdade, só passar conteúdo e regras para 

memorização, sem se preocupar se o aluno consegue entender já não cabe mais nas 

aulas, principalmente, de Matemática. Então, os professores nos procuram na tentativa 

de encontrarem recursos e metodologias que chamem a atenção do aluno. Assim, 

quando o graduando em licenciatura em Matemática vem para o LEMAT, ele conhece 

outras abordagens para o ensino de Matemática, e esperamos que ele se identifique e 

tente ensinar, não apenas usando aulas expositivas, mas também, usando outras 

metodologias e recursos. Além disso, nessa formação inicial, o licenciando passa a ver 

que ele não precisa trabalhar só na sala de aula, ele pode trabalhar num laboratório de 

ensino, em consultoria pedagógica, e que pode continuar a aprender mesmo com 
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doutorado ou pós-doutorado. Considero que assim, essa formação inicial fica mais 

ampla, de modo a permitir que ele pense se realmente quer ir para a sala de aula, antes 

que já esteja formado. Vai facilitar essa escolha e fazer uma conexão entre o conteúdo e 

as formas de ministrá-los. 

O laboratório sempre ficou aberto também para os professores do IME, tanto da 

Matemática quanto da Educação Matemática. Sempre deixamos que todos os 

interessados utilizem, mas desde que não seja apenas como sala de aula. Por que essa 

sala do LEMAT é uma sala especialmente equipada para disciplinas pedagógicas, que 

utilize algum recurso do laboratório. Pode ser os livros, os jogos, os materiais didáticos, 

além de outros recursos disponíveis. Hoje temos um espaço para atender uma aluna que 

tem necessidade especial, que é uma aluna cega. Ela tem um espaço dela, que fica com 

as coisas ali para ela utilizar em uma sala. E, aqueles que querem estudar 

individualmente, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, podem usar o espaço, 

para fazer reuniões, para grupos de estudos, realizar projetos. Então, o espaço está sendo 

bem democrático. Todos que quiserem utilizar, desde que agende para não haver 

conflito, pois tem professor que ministra todas as aulas aqui. Então fica bem aberto. 

Agora, um problema que percebo é que essa mudança para o prédio novo 

dificultou o acesso, principalmente para os licenciandos. Porque as aulas ficam em outro 

local e aqui fica mais só professor e alguns alunos da pós-graduação. A frequência do 

licenciando no LEMAT depende, diretamente, dos professores deles, se o professor não 

tem interesse de mandar o aluno nos procurar, então o aluno não vem. É muito difícil 

que venha por si só. A menos que a façamos atividades, como a Hoje tem no LEMAT, se 

a atividade não valer como horas complementares eles não vem. Então, o Hoje tem no 

LEMAT era uma atividade composta por palestras, oficinas, coisas desse tipo.  Mas, se 

o professor manda vir, eles sempre vêm. O professor de Prática de Ensino Orientada 

sempre tem mandado os alunos. Tem até aula agendada aqui. Eu não sei como ficou a 

agenda desse semestre, mas eles têm aqui o espaço como aliado para fazer as atividades 

da disciplina.  

O que eu vejo, na formação inicial e continuada, é que o aluno que passa pelo 

LEMAT vai ter o momento de experimentar o que ele vai ensinar. Nem tudo ele vai 

poder experimentar, mas ele vai vivenciar, ele vai pôr em prática os conteúdos que ele 

estuda, tanto da Matemática quanto na parte pedagógica, ele terá chance de testar aqui.   

Ele desenvolve atividade, oficinas, acompanha alunos com dificuldade, vai para 

comunidade terapêutica, e vai tentar colocar em prática as coisas que ele viu no curso, 
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tentar identificar, dentro de todos os conteúdos que viu, quais podem ajudar na sua 

prática. Na sala de aula, no Estágio III e IV, por exemplo, na maioria das vezes, ele é 

mais difícil de experimentar, uma vez que está trabalhando com 30 ou 40 alunos. Se ele 

tiver passado pelos estágios anteriores no LEMAT, provavelmente, ele já fez uma 

primeira experiência com grupos menores e com nosso apoio, já tem noção de como 

agir.  

Então, o estágio realizado aqui é o momento de testar, de experimentar, ele vai 

ver o que deu ou não, e levar a atividade melhorada para a sala. Além disso, a discussão 

teórica, de ver quais teorias nos ajuda a repensar nossa prática, que mostra o aluno como 

sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, o que melhor se adequa ao que ele 

acredita ser o ensino, que vai fazer a diferença para ele se tornar um professor melhor. 

Então, eu acho o principal do LEMAT na formação é isso, de relacionar a teoria com a 

prática. Dá para ver tudo? Não. Mas dá para pensar em formas de mudar essa prática. 

Porque, na realidade, muito da nossa formação ocorre na prática lá na sala de aula e, 

quanto antes ele começar a ter essa prática, e analisar formas de melhorá-la, melhor será 

o profissional que colocamos no mercado de trabalho. 

 

José Pedro Machado Ribeiro 

 

Eu vim do interior, vim de Itaporanga para Goiânia, eu tinha 18 anos naquela 

época. E vim justamente para fazer o curso de Matemática com o objetivo de ser 

professor mesmo. E aqui no trajeto do curso de graduação, já nos meados, já tinha 

convicto que eu ia cursar um mestrado e, provavelmente, o doutorado com a intenção de 

ser professor universitário. Então, eu fiz bacharelado em 4 anos e, em seguida, o 

mestrado, na UnB. E logo iniciei minha docência no Ensino Superior. A minha primeira 

experiência como professor foi no curso de Matemática que a UFG tinha extensão lá em 

Rialma. Depois, eu fui para São João Del Rei, na federal de lá, fiquei um ano como 

docente. Em 1997, eu fiz um outro concurso aqui no IME e ingressei como professor, 

trabalhando na área da Matemática. Somente, posteriormente, vários anos depois, 

resolvi fazer doutorado na área de Educação Matemática. Após a minha volta do 

doutorado, em abril de 2006, eu passei a trabalhar na docência e na pesquisa e extensão 

no campo da Educação Matemática. 

   Os motivos da mudança, da Matemática para a Educação Matemática, são 

longos para contar aqui. Mas tem essa explicação em um livro que escrevemos, com o 
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título de Como nos tornamos pesquisadores? Bastidores de pesquisas em Educação 

Matemática. Nesse livro eu escrevi um capítulo, onde eu tento explicar os motivos 

dessas mudanças de paradigmas que ocorreram na minha prática como docente e na 

minha formação. Mas, um dos motivos para eu ter feito bacharelado e mestrado em 

Matemática pura e, depois doutorado em Educação, foi em virtude das crises que 

ocorrem com a gente quando nos deparamos com a realidade da sala de aula. Exemplo 

disso foi quando eu entrei em sala de aula para ministrar aula no Ensino Superior, mas a 

minha formação não dava conta de dar as respostas que meus alunos da licenciatura 

precisavam naquele momento. E depois, o campo da Matemática não era o que eu 

queria para desenvolver pesquisa nem o que eu queria para atuar como prática docente. 

Então, isso vai acumulando e você vai percebendo que aquela Matemática não está 

dando conta da sua prática nem para seu campo de pesquisa e de extensão. E foi assim, 

acontecendo aos poucos, tanto que, do final do meu mestrado até o início do meu 

doutorado foram uns sete anos. Foi uma crise que perdurou por sete anos até que houve 

a mudança. De forma que, se for comparar com outros colegas aqui da Unidade, eu fui 

um dos que mais demorou a fazer o doutorado. Eu analiso que isso é em função dessa 

mudança que eu fiz. E eu não me arrependo de ter feito. 

Eu comecei a trabalhar no LEMAT, como coordenador, logo que voltei do 

doutorado, em 2006. Se eu não me engano foi de 2007 a 2008. A professora Zaíra tinha 

saído e estava a Beth, preciso verificar nos documentos. Eu me lembro que, em 2007, 

teve a proposta de criação do PET, pelo MEC, e nós criamos o PET de Matemática em 

setembro de 2007. E, nessa época, eu era coordenador do LEMAT. 

Eu entendo que Laboratório de Ensino/Educação Matemática é um espaço 

múltiplo de desenvolver práticas docentes, de investigação também e tudo que envolva 

a prática docente. Eu o vejo como um espaço para o aluno estudar, aprender práticas 

docentes, fazer investigação, desenvolver projetos próprios do laboratório, para o 

professor desenvolver investigação acerca da prática, do ensino de Matemática com o 

auxílio dos alunos graduação. Também deve para contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem com professores da Educação Básica. Então, eu o vejo como o mais 

múltiplo possível. E, o perfil do laboratório, vai depender justamente do que o 

coordenador e as pessoas envolvidas estão se propondo a desenvolver par fazer o 

laboratório realizar suas atividades.  

Eu vejo que esse nosso LEMAT, ele tem muito a cara do coordenador. Eu 

lembro que quando estava como coordenador, ele apresentava uma proposta, tinha um 
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estilo. Com o coordenador anterior ele tinha outro estilo, a seguinte, que se não me 

engano foi da Bethânia, teve outra proposta. Depois do Wellington que também fez um 

trabalho diferenciado. A Jaqueline e a Janice, todos os coordenadores, mudaram 

algumas coisas e apresentaram outras características. Tem a linha geral do laboratório, 

mas muitas vezes, tem a visão do próprio coordenador, o entendimento que ele tem de 

laboratório. Na época que eu coordenei me lembro que muitos projetos nós 

continuamos. Continuamos alguns projetos o de Jogos Matemáticos, que tinha pouco 

tempo que tinha começado, o projeto de Assessoria a professores da rede, outro que é o 

Hoje tem no LEMAT, que até hoje ainda tem. O Projeto de Jogos, por exemplo, hoje já 

não tem mais. E, tem um que eu implementei, pois achava importante, que estava 

relacionado a tecnologia para pensar a prática docente. Ele era também uma forma de 

fazer a abertura do próprio LEMAT, era um projeto de extensão.  

Eu lembro que, na minha gestão, eu abri o LEMAT e, então, ele ficava cheio de 

estudantes, que se sentiam bastante à vontade no laboratório. Em outras gestões nem 

tanto, porque é outra maneira de pensar. Dentre os projetos que desenvolvemos acredito 

que o de Jogos foi o que teve mais força. E ele foi marcante porque nós conseguimos 

fechar um acordo com a Secretaria de Educação do município de Nova Veneza e 

desenvolvemos um campeonato de jogos nas escolas municipais de lá. Então, nós do 

LEMAT propusemos um processo formativo, e os professores de lá vinham participar 

dessa formação. Com isso, nós desenvolvemos a atividade de jogos em sete escolas do 

município de Nova Veneza e depois nós fizemos o campeonato. E, nessa parceria, eles 

fizeram a confecção de jogos, de tabuleiros e de todo material usado, com os recursos 

da prefeitura e a marcenaria dele fez o material. Foi muito legal por isso. Eles fizeram 

tanto tabuleiros para o LEMAT quanto para as escolas. Então, eu vejo que tem muito a 

ver com a gestão atuante o tipo de projeto que acaba sendo predominante.  

Na minha época esses projetos foram pensados levando em conta as 

necessidades dos licenciandos. E eles eram desenvolvidos com bastante apoio dos 

estudantes, dos estagiários ou dos bolsistas e alguns professores que acabam 

contribuindo com alguns projetos. E na época tinha a Técnico em Assuntos 

Educacionais, Silmara, hoje ela é aposentada, mas na época ela encabeçava alguns 

projetos. E também nós fazíamos muita parceria com professores da Educação Básica, 

então envolve também os professores da Educação Básica. Nossas atividades envolviam 

tanto os professores universitários, a Técnico em Assuntos Educacionais, os alunos da 

licenciatura em Matemática do IME, alunos de outras licenciaturas, que apresentavam 
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interesse, professores da Educação básica, enfim, todos que estivessem preocupados 

com o processo de ensino-aprendizagem. E cada projeto tem uma característica, o tipo 

de envolvimento e que tipo de participação.  

Então, nossas atividades estavam totalmente ligadas à formação inicial e 

continuada de professores. Na época a gente tinha o Estágio I, de 200 horas e o Estágio 

II, também de 200 horas. Hoje nós temos os estágios I, II, III e IV, cada um de 100 

horas que são equivalentes aos daquela época. Então, era bastante frequente que os 

alunos do Estágio II, de 200 horas, aquele que desenvolve práticas na sala de aula, e 

hoje equivalente ao III e IV, estivessem muito presentes para fazer coleta de dados, 

levantamento de bibliografia, de utilizar os recursos didático-pedagógicos que tem no 

LEMAT. Então, na época era bastante aberto e eles utilizavam do espaço para isso. 

Então você sempre via os alunos do estágio lá. 

 Agora o Estágio I, de 200 horas, que hoje é equivalente ao I e II, na época tinha 

acabado de ser implementado, devido à mudança na matriz curricular. Antes o estágio 

era dentro de uma disciplina que chamava Didática e Prática de Ensino e a primeira 

turma começou em 2005 então, quando eu fui coordenador, estava começando a 

implementar esse Estágio I. Nessa época, dependia do professor. Eu quando era 

coordenador, eu orientava alunos e desenvolvia meus projetos vinculados ao LEMAT. 

Desde essa época, nós começamos a propor projetos, e os estagiários passaram a 

desenvolver as ações que envolvem o estágio nesses projetos vinculados ao LEMAT. 

As ações poderiam ser mais internas ou até externas com escolas. Mas o LEMAT sendo 

como um mobilizador dessa prática do Estágio. 

Acredito que todas essas ações desenvolvidas no LEMAT para a formação 

inicial do graduando em Matemática contribuem muito com os licenciandos que passam 

pelo laboratório. Eu entendo que o LEMAT é um espaço que deva oferecer vários 

projetos formativos no âmbito do estágio. E cabe a nós, coordenadores, propormos os 

projetos que efetive isso. E o Estágio I e II é vinculado a esses projetos que tentem 

aproximar a teoria que o licenciando estuda no curso com a realidade que ele vivenciará 

enquanto professor. Já nos Estágios III e IV, o LEMAT precisa ficar aberto o máximo 

possível e, com profissionais de apoio para atender os estudantes que vão desenvolver e 

propor a intervenção didático-pedagógica lá na escola. Então, temos que estar 

disponível tanto no âmbito da orientação quanto de discutir, propor, oferecer e 

disponibilizar recursos didáticos que o LEMAT tem para que subsidie a prática do 



 
82 

 

futuro professor lá na escola. Assim, acredito que o LEMAT pode contribuir nessa 

formação, desde que ele fique aberto, com os recursos e profissionais dispostos a ajudar.    

Eu sempre deixei os materiais e os recursos disponíveis para os alunos. Eu e a 

Silmara estivemos sempre disponíveis, então quase não tivemos dificuldade em relação 

à frequência dos alunos no laboratório. Porque nós pensávamos que quanto mais aberto, 

quanto mais disponível, mais estaríamos contribuindo para a formação dos nossos 

licenciandos. Acho que o que faltava na nossa época de gestão, e que percebo também 

nas outras gestões, e que poderia contribuir bastante para a formação dos nossos alunos 

era a participação de mais docentes do instituto nesse processo formativo. Porque acaba 

que o docente mais envolvido nas atividades do laboratório, o carro chefe de fazer esse 

trabalho, acaba sendo apenas o coordenador ou coordenadora. Se além da coordenação 

tivessem outros professores, mais professores disponíveis e oferecendo atividades, 

propondo projetos, acredito que o LEMAT contribuiria muito mais para a formação de 

professores. 

Hoje o IME tem 86 professores, 10 da Educação Matemática, uns 18 da 

Estatística e mais de cinquenta da Matemática. Nessa época que eu coordenei o 

LEMAT, éramos ao todo 45 professores, sendo um da Estatística, quatro da Educação 

Matemática e, desses quatro da Educação Matemática, um estava de licença. Então, 

éramos três professores da Educação Matemática, e desses três tinha um que estava 

fazendo doutorado e trabalhando ao mesmo tempo. Dessa forma, querer a participação 

de outros professores, era muito complicado. E, os da Matemática, não conseguíamos, 

porque eles não se envolviam com o LEMAT. Sobre os da Educação, não tínhamos nem 

argumentos para convencê-los a se envolver mais, uma vez que, éramos poucos, e todos 

estavam com muita atividade para desenvolver, tipo: coordenação de estágio, o projeto 

do PROLICEN, né? Hoje, eu vejo que se não ocorre esse envolvimento de outros 

professores no LEMAT é preciso repensar. Porque hoje nós somos dez professores de 

Educação Matemática. Deveria, pelo menos, ter o envolvimento de outros professores 

nas ações do LEMAT. E é lógico, isso depende da mobilização do coordenador, e 

também de os professores terem a sensibilidade de entender que precisam contribuir 

nesse processo de atividades formativas que o LEMAT propõe. 

Eu sempre entendi que o LEMAT foi criado justamente para contribuir com a 

formação de professores. Nós temos, na ementa do curso, disciplinas que tem por 

objetivo contribuir para a formação pedagógica dos professores, como as didáticas I, II 

e II e a Prática de Ensino Orientada. Não é possível, para o coordenador, ficar o tempo 
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todo acompanhando se o professor está usando ou não o laboratório e seus recursos. 

Mas os armários, que guardamos os materiais, na minha coordenação, ficavam sempre 

abertos, a estante dos livros disponível, e as aulas das disciplinas de didática ocorriam 

no LEMAT. Então, em 2006 eu ministrei, na matriz curricular anterior, a disciplina de 

Didática e Prática de Ensino, onde assentava o estágio. E nós fazíamos dentro do 

LEMAT. Então, as várias atividades realizadas, não no estágio, mas dentro dessa 

disciplina de Didática e Prática de Ensino, que eram uma disciplina, diferente de agora 

que são duas diferentes: a Didática e a Prática de Ensino, usávamos os recursos no 

próprio LEMAT para utilizar. Abusávamos bastante do que o LEMAT oferecia. Eu sei 

que a professora Elizabeth também utilizava bastante, por que lá tinha os recursos 

didáticos. Eu entendo que na época éramos menos professores, acho que foi em 2007 

que a Bethânia voltou, então passamos a contar com quatro professores, ou será que foi 

2008? Não sei... E, com o passar do tempo, o número de professores da Educação 

Matemática foi aumentando aos poucos. Em 2009, veio a Janice e participou do 

processo seletivo de professores. Ao longo desses anos, do meu período de coordenação 

para cá, muitas aulas tanto que envolve a Didática e Prática são desenvolvidas dentro do 

LEMAT. E aí, quando são desenvolvidas dentro do LEMAT, compreendo que são 

justamente, não só pelo espaço da sala que o LEMAT oferece, mas sim pelos recursos 

materiais e imateriais que o LEMAT disponibiliza para esse processo formativo. 

Diante de tudo isso, eu acredito que o LEMAT contribui para a formação de 

professores da forma mais ampla possível. Porque essa concepção do laboratório como 

um espaço de investigação e de construção de conhecimento, possibilita o licenciando a 

se inserir em uma pesquisa e passar por experiências que, provavelmente ele só viveria 

no Estágio II. Além disso, porque é um ambiente onde temos vários recursos didáticos e 

pedagógicos e, além disso, permite ao licenciando debater justamente a questão da 

prática de sala de aula. Então, resumindo, acredito que a vida do laboratório, do 

LEMAT, é a prática formativa do futuro professor. Ele está voltado para a prática 

pedagógica, em que a Matemática acaba se tornando objeto a ser analisado no processo 

de ensino e de aprendizagem. De certa forma, todas as atividades que nós oferecemos 

dentro do LEMAT, bem como as disciplinas, principalmente pedagógicas, têm uma 

contribuição bastante significativa para a formação do professor. 
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Maria Bethânia Sardeiro dos Santos 

Eu me tornei professora sem saber direito que eu ia ser professora, porque o que 

me gerou a vinda para a universidade foi meu incômodo com um professor que eu tinha 

de Matemática. Neste momento, eu não sabia se o problema era com ele ou comigo 

então, eu resolvi que eu iria estudar mais Matemática pra entender aquela problemática 

de sala de aula, onde ele explicava e as pessoas não entendiam, e eu era uma dessas 

pessoas. Assim, eu me perguntava: “poxa, será que o problema é comigo ou é com a 

Matemática?”. Na época, eu não pensava que o problema pudesse ser o professor, né? 

Com isso, eu vim fazer o curso de Matemática, só aí eu descobri que o curso de 

Matemática era pra ser professora de Matemática. A graduação mudou muito minha 

visão do curso, porque eu entrei por causa da Matemática e eu não sabia se eu queria ser 

professora de Matemática ainda. Depois dos primeiros anos, quando entraram as 

disciplinas da área de Educação Matemática, é que eu fui descobrindo que os meus 

questionamentos estavam todos relacionados à área da Educação Matemática e que, na 

verdade, quando o professor me incomodou, eu estava muito mais analisando a 

metodologia que ele usava pra ensinar Matemática do que a Matemática em si.  Então a 

graduação, nessa fase, mostrou pra mim: “olha, essa é a tua área, esse que vai ser teu 

foco daqui em diante”. E aí, à medida que eu lia, mais e mais, eu queria ser professora 

de Matemática! Na verdade, professora eu já era desde a oitava série antiga, que eu dava 

aula particular. Como eu era boa em Matemática, eu sempre dava aula particular. A vida 

toda! Até na universidade eu dei aula particular. Mas o curso de Matemática eu achava 

que eu não ia ser professora. Descobri depois, aí confirmei e continuei a carreira. 

Eu iniciei a graduação em 1990. Tudo era muito novo para mim. Eu estava 

acostumada com um ensino tradicional, assim, quando você entra na faculdade e até 

parte do curso, eu não sabia que existiam recursos pra ensinar Matemática. A 

Matemática que era ensinada sempre aquela do lápis, da borracha, caneta... que você faz 

e apaga umas mil vezes, né? E aí, quando você chega à universidade e descobre: 

“Nossa, tem uma professora criando um laboratório de educação Matemática, para 

ensinar Matemática!”. Você já fica muito curioso. “O que é que tem lá?”. Eu nunca 

imaginei que tivesse um Laboratório de Educação Matemática. Eu acho que, assim... foi 

um choque até, né? E eu acompanhei a luta da Zaíra para montar o laboratório. De 

contar janela, no prédio antigo, a gente morria de rir. O tamanho da sala era contado por 

janelinhas. A Zaíra falava assim: “Gente, nós vamos ganhar mais duas janelas para o 

LEMAT!”. E a gente vibrava! “Nossa, vai ter espaço pra botar mesa pros alunos 



 
85 

 

estudarem!”. Quer dizer, e eu acompanhei isso muito de perto e eu vi a alegria dela de 

ver um sonho se realizando, né? “Vai ser um local pra gente falar do ensino-

aprendizagem de Matemática. Vamos falar de recurso e vamos falar de livros bons da 

nossa área para os alunos lerem!”.  

Então, eu vi isso acontecendo e foi muito legal. E a Zaíra tinha um sonho que ela 

não conseguiu concretizar, que era de ter uma marcenaria, porque muitos dos nossos 

recursos são comprados mesmo, todos, na verdade. E ela tinha um sonho de ter uma 

marcenaria que a gente pudesse construir os materiais e ficar para o laboratório. Então, 

para nossa formação, para minha, especificamente, foi excepcional! Porque eu vi outro 

universo, né? Eu dizia: “Gente, tem formas diferentes de se ensinar!”, “Olha, tem um 

jogo legal!”, “Nossa, olha que livro interessante!”, “Tem um software também que a 

gente pode usar pra aprender algo!”. (...) Então foi uma grande novidade pra mim, na 

minha formação e impactou muito na minha vida. Porque assim, acompanhar a Silmara 

ali no dia a dia dela, falando, recebendo um aluno com dificuldade, para ela dar um 

apoio. Outra hora ela recebia um telefonema de um professor que queria ir lá discutir 

um material pra ensinar algum conteúdo. Depois era um professor perguntando: 

“Quando é que vai ter a jornada26?”. Então, assim, um universo mesmo que se abriu que 

a gente não conhecia, né? A gente enquanto aluno, a gente não tem noção disso. Então, 

foi fundamental, eu diria, tanto nesse aspecto de ver a Matemática de outra forma, 

quanto que eu aprendi, convivendo mesmo, com a Zaíra e com a Silmara, que assim, 

esse contato que você tem com uma pessoa que tem mais experiência que você é muito 

legal pra você aprender. Isso também é aprendizado e eu aprendi demais. 

 Eu me formei em 1994 e vim trabalhar na UFG, como professora, em 1997. 

Trabalhei como vice-coordenadora do LEMAT, na coordenação do professor José 

Pedro. Depois eu fui coordenadora, porque normalmente os professores alternam.  Um 

ano é coordenador, um período é coordenador e um vice, depois o vice vira o 

coordenador e o outro vira o vice. Acredito que fui coordenadora em 2009, se não me 

falha a memória. Mas a minha visão de laboratório é a visão da Zaíra, porque ela que 

escreveu o projeto de laboratório, ela que pensou juntamente com a Silmara nas ações 

que o laboratório deveria exercer. Ela acreditava que o laboratório deveria ser essa 

ponte tanto entre o professor, que já está na escola, com a universidade, quanto um local 

para o aluno de graduação.  

                                                           
26 A Jornada de Educação Matemática (JEM) teve sua primeira edição no ano de 1994 
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Toda a visão que eu tenho de laboratório é da Zaíra, do projeto dela. Ela 

defendia que laboratório servisse como um ponto de apoio para o licenciando, que está 

fazendo estágio e quer ir lá ver que material que usa para dar uma aula diferente, quanto 

o professor que está há muitos anos na escola e não sabe como motivar os alunos em 

determinado conteúdo. Esse pessoal ia ao laboratório para pedir auxílio para elaborar 

aula e materiais didáticos.  Ela via o LEMAT como um lugar concentrador dessas ações, 

de formação, que tinha vários projetos. A Zaíra desenvolvia vários projetos no LEMAT: 

tinha projeto de extensão, tinha projeto de formação de professores, tinham vários. E ela 

trabalhava com essa perspectiva de projetos de formação inicial e continuada. Os alunos 

iam para o estágio e faziam trabalhos muito bons e ela queria divulgar isso. Foi assim 

que nasceu a Jornada, com a minha turma. A primeira Jornada de Educação Matemática 

foi em 1994, com a minha turma. Ela disse que nossos trabalhos foram muito legais e 

queria divulgar para a comunidade. Agora, eu acredito que o papel do laboratório tem 

mudado muito. No passado, quando a Zaíra estava à frente, ele era esse lugar de 

agregar, tanto o aluno do estágio, tanto de professores da Educação Básica, que está há 

muito tempo na sala de aula. Era um local para os professores do IME também irem, 

não era só da educação, né? Então ela sempre teve muita liberdade com os matemáticos. 

Então era um lugar agregador, vamos dizer assim, pra agregar todo mundo que pensaria 

o ensino-aprendizagem da Matemática. 

Acredito que o LEMAT nasceu nessa perspectiva, de ser um lugar de apoio. Até 

no projeto que a Zaíra fez, tem um desenho. Ela fez como se fosse um hexágono, o 

LEMAT no meio puxando várias ações. Esse foi o foco principal. Mas o LEMAT 

mudou muito no sentido de até fisicamente falando. Aquele laboratório que a gente 

tinha de primeiro, com as mesas que proporcionavam às pessoas chegarem e ficar, ele 

mudou, né? Porque agora ele é um lugar mais, eu digo assim, de depósito. Que tem 

muitos livros, tem muito matéria, mas o ambiente novo, atual, não dá mais pra você ir 

lá, sentar, olhar um livro, mexer no material. Tem os técnicos lá, que eu sei que se a 

gente precisar, eles vão fazer isso, mas eu acho que isso mudou muito. Tem as salas de 

projeto, que a gente usa muito. Tem a área de educação para fazer reunião. A Jéssica27 

tinha um lugar pra ela estudar dentro do LEMAT, que era reservado pra ela. E, os 

alunos que têm alguma necessidade, o laboratório tem essa abertura, de ter um lugar e o 

apoio para eles poderem estudar. Mas eu noto que perdeu um pouco essa coisa. Os 

                                                           
27 Jéssica era uma aluna do IME com deficiência visual. 



 
87 

 

cursos de formação, por exemplo, não têm mais, que eram os calendários, as agendas 

que a Silmara e Zaíra faziam quase todo semestre. Ofereciam curso de formação para 

professor, sobre geometria, sobre trigonometria, convidavam pessoas e dava os cursos e 

hoje isso não se tem mais, se perdeu... 

Na época em que eu fui coordenadora do LEMAT, eu assumi também o 

PROLICEN, e nele tínhamos essa parte da formação com o professor da escola. Na 

época era a professora Míriam, do Valdemar Mundim, e a Ludmila, era aluna de 

graduação que fazia parte do projeto. As atividades do PROLICEN eram desenvolvidas 

no LEMAT. Sobre as atividades do PROLICEN, o que é chato é que só dava para 

trabalhar com uma aluna de graduação, no caso era a Ludmila. A estrutura do projeto é 

sempre a mesma: tem o professor da universidade, normalmente tem o da escola e o 

licenciando. A formação acaba ficando restrita porque só tem uma bolsa e gera um 

trabalho na escola. O que mais que tinha? Na época fui também coordenadora do 

PIBID, mas eu já não estava mais na coordenação do LEMAT. Mesmo assim, as nossas 

reuniões todas eram no LEMAT, pra ficar fácil de pegar o material, pra discutir alguma 

coisa com os alunos. Além disso, nós levávamos os materiais disponíveis no laboratório 

para os alunos utilizarem na escola. Na época da professora Zaíra não tinha PIBID, mas 

hoje, nós da Matemática, estamos trabalhando com 20 alunos nas escolas. Aí já é outra 

história, né? Muitos alunos, com isso conseguimos envolver mais os professores da 

escola. Discutimos textos com os alunos, vamos para a escola, propomos atividades, 

coloca em prática, trazemos para refletir... É outro nível. Eu acho até melhor, e tem a 

Beth28 e o Jhone29, que estão na subcoordenação da Matemática, a Janice já é a 

coordenadora geral do PIBID. Pena que Zaíra não tinha PIBID, só depois. 

Então, na minha coordenação, eu tentava tocar os projetos que já tinham, mas 

não criei nada de novo não. Acredito que a ideia do laboratório já estava muito bem 

estruturada. Eu lembro que na época que eu voltei do exterior, eu fui vice do Zé30, e o 

laboratório contava alguns computadores. Isso era novidade na época, porque não tinha 

computador direto. Foi difícil conseguir computadores. Aqui na Universidade é muito 

estranho. Às vezes uma verba aparece de um dia pra noite, e você tem que conseguir se 

organizar. Na época que eu estava na coordenação, eu e a Silmara fizemos uma força 

tarefa, porque tínhamos que fazer um levantamento de preço de jogos, pois, e como é 

                                                           
28 Professora Elizabeth Cristina de Faria, professora do IME 
29 Professor Jhone Caldeira Silva, professor do IME 
30 Professor José Pedro Machado Ribeiro, professor do IME. 
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dinheiro público, você tem que trazer, pelo menos, três orçamentos diferentes.  E eu 

lembro que a Silmara, que era a TAE da época, sabia dessas datas. Lembro como hoje, 

ela falou assim: “Bethânia, a gente tem que arrumar isso aqui pra sexta feira”, por 

exemplo. E nós duas sentamos, feito umas loucas, pra fazer levantamento de jogos e deu 

certo. Demorou a chegar, mas chegou muitos jogos novos para laboratório. Essa foi 

uma das coisas que aconteceu na época que eu estava na coordenação. Mas assim, 

qualquer outro que estivesse no meu lugar teria feito a mesma coisa, não foi uma coisa 

assim de diferente. 

Outro projeto que desenvolvemos, na minha coordenação, foi continuação de um 

projeto da professora Zaíra, que era de jogos no ensino da Matemática. Então nós 

desenvolvíamos aqui, tanto a parte teórica, de leitura, quanto à parte da escola. Nós 

íamos para a sala da professora para implementar os jogos que tínhamos planejado, 

fazíamos uma análise dos jogos. A professora participava das reuniões, isso fazia parte 

da filosofia do laboratório e, na coordenação, eu tentei mantê-la.  Claro que sozinho não 

é possível fazer nada... Eu cresci com o LEMAT, porque eu fui a primeira estagiária, 

sem bolsa, o IME ainda era INF. Tínhamos uma salinha muito pequenininha que tinha 

apenas duas estantes... E a Silmara e eu lá. Então, assim, eu acompanhei esse sonho da 

Zaíra e da Silmara e sei que esse sonho é muito grande e que, infelizmente, se perdeu 

um pouco. Na época, quando estava todo mundo aqui, ainda dava pra fazer muita coisa. 

Mesmo eu não estando diretamente na coordenação, eu ajudava. Por exemplo, meu 

TCC era sobre trigonometria, o título era Quem disse que a trigonometria é difícil?, eu 

cansei de dar esse curso, na semana do IME, na Jornada... Chegou um ponto que eu 

falei: “Zaíra eu não aguento mais”. E ela dizia: “Não, mas trigonometria o pessoal acha 

difícil, né?”. Quer dizer, aí era o meu jeito da ajudar no laboratório, ainda que eu não 

tivesse na coordenação, como uma colega dela agora. Mas, assim, vejo que muita coisa 

deixou de ser feita. 

Quando é que o aluno vai ao LEMAT, normalmente? Ele vai quando ele começa 

a ter matéria de didática, de metodologia. Um aluno calouro não sabe nem o que é o 

LEMAT, né? E isso... por que isso se perdeu? Porque não está sendo mantido o projeto 

inicial. No projeto tinha até assim “Tem no LEMAT”, tinha um tipo... “Terça tem no 

LEMAT”, era um nome mais ou menos assim. Toda terça-feira tinha alguma 

programação do LEMAT pra chamar a atenção dos calouros, para eles descobrirem que 

tinha um laboratório e isso era muito legal e não tem mais também. Algumas coisas se 

perderam do projeto, infelizmente. O laboratório tinha como característica, agregar os 
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estágios. Existiam estágios que eram desenvolvidos no laboratório e outros, que ele 

auxiliava em algumas demandas, como de material didático, livros e etc. Até três anos 

atrás, o modelo de estágio era o idealizado pela Zaira, que era aquele que o aluno ia pra 

escola, ele fica um semestre, nesse semestre, ele observava e pensava no conteúdo que 

ele daria no mês de agosto. Em agosto, o estagiário assume a regência e, de outubro em 

diante, ele encerra o estágio. O LEMAT entrava nesse processo, auxiliando na busca de 

literatura, no uso de recursos didáticos. Tinha muito aluno que ia lá olhar o TCC dos 

outros pra ver a estrutura, para ver como é que escrevia e quais elementos o que tinham. 

Nós, enquanto orientadores do estágio, nós indicávamos materiais, até hoje eu indico. 

Se um aluno vai trabalhar jogos, eu digo: “Olha, vai lá e procura a monografia da 

especialização da aluna tal, que tratou disso” ou “Procura o livro, Maravilhas da 

Matemática, Experiência Matemática”. 

O laboratório acaba funcionado como uma bibliotequinha, vamos dizer assim. 

Uma biblioteca particular e de materiais, ele acaba sendo um suporte. O aluno queria 

usar um ábaco numa aula. Ele podia ir lá, reservar o material, levar pra escola e, depois, 

devolver. Então ele ficava nesse apoio. Agora, eu sei que a Janice tem muitos projetos 

de estágio lá. Eu não sei te dizer o que são desenvolvidos nesses estágios, mas ela tem 

muitos. Os meus orientandos de TCC, atualmente, eu não mando mais para o LEMAT, 

porque assim, como os meus alunos não têm usado material concreto nas aulas, é mais 

parte teórica, eu acabo usando os meus livros ou da biblioteca. Ele, nesse sentido, não 

tem sido, por exemplo, pra mim mais um ponto de apoio para o estágio. 

Na minha coordenação não tinha Estágio I no laboratório. Não tinha Estágio I e 

II. Na verdade, a formação do aluno ia até o terceiro ano, ele via as disciplinas, no 

último ano ele via a didática e fazia o estágio. Não tinha nem projetos naquela época. O 

estágio era concentrado só no último ano. Estágio e acabou. Não tinha Estágios I, II, III 

e IV, era só um Estágio final do curso, e ele ficava um ano na escola. Com esse novo 

modelo de Estágio a gente tem que ver também, essa mudança de hora, porque o 

governo disse que ia aumentar, agora disse que vai deixar do jeito que tá.  Está uma 

confusão até nessa questão de hora. Aí o que acontece, como ele ficava só um ano lá, 

não tinha muito clara as partes que ele ia executar, só ficava mais ali na hora de 

implementar. Você vai ensinar o que? E aí começavam as perguntas. Que material você 

vai usar? Você vai usar o recurso de material concreto? Você vai usar, qual é a teoria, 

de Van Hiele, então lá no laboratório tem um livro. Acabava sendo um referencial 
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assim. Um e dois não tinha. Então, por exemplo, eu não fiz estágio um e dois. Desde... 

até três anos atrás não tinha, era só o estágio de último ano. 

Eu acho que as dificuldades que o laboratório enfrenta acabam sendo em termos 

de falta de uma integração maior da nossa área. Eu acho que o laboratório ele acaba 

funcionando muito só por conta das coordenações, apesar de termos uma área hoje. Na 

minha época, éramos apenas eu, a Zaíra e a Beth. Hoje nós somos dez professores na 

área da educação Matemática. Se você for pensar, você podia imaginar assim: “Poxa, o 

laboratório tinha que tá bombando, né? Dez pesquisadores na área de educação 

matemática, todos doutores.”. Quer dizer, na época que tinha só a Zaíra e a Silmara, e a 

gente, ela acabava fazendo muito mais coisas, porque a Zaíra sempre foi incrível. Ela 

vale por dez! Mas eu noto assim, o PET, por exemplo, realizou muitos trabalhos com o 

LEMAT. Ele fez o Re-vivenciando o Colmeia, ele fez também alguns projetos que eram 

vinculados ao LEMAT, mas era muito mais de, por exemplo, a história do LEMAT... A 

Regina31 fez um trabalho muito bonito nisso. Ela foi orientanda do Zé, de resgatar um 

pouco a história também, desse projeto, especificamente dentro do laboratório. Mas o 

trabalho fica muito em cima da coordenação. Se a coordenação ela é atuante e coloca 

projetos lá, nós vamos pra lá. Mas, por exemplo, eu. Eu estou aqui. O que eu estou 

desenvolvendo no laboratório? Nada. Ele fica um espaço como o que? A gente dá aula 

da especialização lá. Tem a sala didática, a gente vai, e usa. Mas em termos de projeto, 

o que eu estou fazendo? Nada. Aí, você pensa assim: “Uai, mas por que não faz?”. Aí, 

se você olhar, a Janice deve ter uns cinco ou seis projetos lá, porque ela é coordenadora 

do laboratório. Ela já impediu a gente de fazer? Não. Mas porque fica uma coisa 

individual. Se eu pensar num projeto que envolve o laboratório, eu crio e vou 

envolvendo. Mas eu não sou coordenadora. Será que eu vou ter? Vai ser fácil pra eu 

trabalhar lá dentro sem ser com a coordenadora? Eu enquanto professora ainda sim 

porque ela não impõe restrição.  

Mas eu falo assim, não tem enquanto grupo nenhum projeto assim. “Poxa gente, 

vamos cada um de nós criar um projeto que envolve o laboratório para gente 

desenvolver estágio um e dois”, por exemplo, não tem. A coordenação que é da Karly32 

é do estágio, o um e o dois, o que ela pede pra gente? Projetos, que ela precisa para os 

                                                           
31 A Regina Alves Costa Fernandes foi orientanda do professor José Pedro Machado Ribeiro, e fez um 

trabalho sobre o projeto Colmeia com o Título: COLMEIA: ONTEM E HOJE A construção de uma 

cultura escolar de formação continuada de professores de matemática no contexto da Universidade 

Federal de Goiás 
32 Professora Karly Barbosa Alvarenga, professora do IME 
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alunos entrarem e fazerem estágio um e dois. Mas nunca solicitou assim, envolve o 

LEMAT ou a área mesmo. Então, hoje o LEMAT está com o museu, e está-se tendo 

muito mais visão dele, né? Porque o museu, ele agregou os laboratórios da universidade 

e a Janice está lá representando o LEMAT. Ela participou ativamente dessa construção 

desse Museu de Ciências daqui da UFG. Então, assim, já é mais um lugar pra dar 

visibilidade pra ele, mas nós aqui, eu acho que a gente peca nesse sentido. A gente, 

enquanto área, nós não temos um projeto juntos pra pensar o LEMAT. O PET pensou o 

LEMAT, mas por iniciativa de quem? Do Zé Pedro. Ele foi lá, pensou nesse projeto, por 

exemplo, vivenciando o Colmeia... não sei se tutoria... acho que tutoria ele não chegou a 

envolver o LEMAT, mas acho que ele tinha um outro que envolvia o LEMAT também. 

Mas foi iniciativa dele, não foi do grupo... Então nesse ponto eu acho que a gente deixa 

muito a desejar enquanto grupo mesmo, que a gente podia fazer muito mais, mas cada 

um está cuidando de um milhão de coisas fica até difícil. 

Para se ter uma ideia, era muito raro professor utilizar o laboratório. Muitas 

vezes vem os professores das escolas, de fora. Por exemplo, na época que a gente 

trabalhava essa questão de jogos, os alunos do Valdemar Mundim vinham para o 

laboratório. A gente fez até campeonato pra ver quem ganhava, teve premiação, mas os 

alunos da escola e o professor da escola que vieram.  Quando a gente fazia coisas, o 

professor sempre vem da escola. Agora da universidade é muito pouco. Hoje eu percebo 

que eles vão ao laboratório quando precisam usar a sala didática. Mas não tem muito 

essa coisa de “o que tem lá no LEMAT?”. Aqui, enquanto professores do IME, eu vejo 

poucas pessoas irem lá participar, isso desde a época que eu era coordenadora até agora. 

Pessoal não vai muito lá não. Os da escola vinham muito, tiravam dúvidas. A Silmara 

nesse ponto também, sempre foi muito boa. O professor ligava lá não sei de onde: 

“Silmara eu estou com uma dificuldade de ensinar equações. Você tem o material?”. E 

ela sempre soube onde estava tudo. Então, assim, ela tinha um registro de que pessoa 

que vem, de que escola, que dúvida que tinha e, isso é muito legal. Isso ainda tem no 

laboratório, eu acho. Mas tem pouca motivação, tem pouca divulgação, porque como 

não tem mais aqueles projetos.  

Quando o LEMAT agrega projetos em que o aluno não fica só aqui na 

universidade, ele pensa, ele tem material, ele estuda, ele vai lá e volta, nesse sentido a 

gente tá fazendo aquele trabalho que a gente vive falando do professor reflexivo, que ele 

se desenvolve na prática. Mas com o suporte teórico e tem esse movimento, de ir, de 

voltar, de analisar. A Zaíra com o projeto Colmeia, por exemplo, ela teve não sei 
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quantas células. Se não me engano, seis ou sete células. Nesse projeto, o que ela fazia? 

Ela chamava o professor da escola, estudava com ele. Aí eles desenvolviam materiais, e 

aí o professor aplicava lá na escola, vinha, trazia o feedback, eles reestruturavam. Isso aí 

já era até formação continuada, e ela dava conta disso, com o projeto Colmeia. Cada 

célula que ela criava do projeto Colmeia dava conta de refletir um conteúdo: funções, 

expressões algébricas... eu lembro que teve um do uso da calculadora na escola. Quer 

dizer, se ela dava conta de fazer isso, é porque dentro do laboratório, enquanto espaço 

pra ajudar no estágio, ele estava cumprindo o seu papel. Então, eu não posso falar assim 

“no período da minha coordenação”, eu acho que todo mundo que entra no LEMAT 

enquanto coordenador e entende o projeto que foi criado para o  LEMAT, vai pensar em 

tudo isso. “Poxa, qual é o meu papel aqui?”. Os tempos mudam, por exemplo, a Janice 

está dando conta disso. A Janice, apesar de não sei quantas mil atribuições, ela por 

exemplo, no museu, ela é a representante do IME. Quer dizer, é um museu de Ciência 

que está com uma representante que é a nossa coordenadora do nosso laboratório, e isso 

a gente tem que ter muito orgulho disso, porque tem outros laboratórios por aí que quem 

é que representa o laboratório é gente da área dura, que a gente fala. E o nosso 

laboratório, apesar das dificuldades, de hoje já não ter os projetos que tinha, ele já tem 

reconhecimento. É muito tempo já de estrada. Então, mesmo que ele hoje já não esteja 

fazendo tudo que a gente sonhou, ele está fazendo outras coisas. Ele está aparecendo lá 

no museu, a biblioteca já tem outro projeto, que a Janice está envolvida também, que é 

levar alunos da licenciatura pra fazer oficina. Olha aí, de novo, a questão da formação. 

E é aluno, não é mais o professor que já formou... Então assim, eu acho que o ideal, aí é 

em termos de vontade... querer... seria que a gente tivesse mais projetos, todos nós na 

área estivéssemos terminando um projeto que envolvesse o laboratório e a nossa 

formação dos nossos alunos aqui, para ele inclusive criar o hábito, como outros criaram, 

de voltar. Terminou a formação dele, ele tá na escola, mas ele volta. Vem tirar dúvida, 

vem relatar: “olha, coisa que eu aprendi aqui e usei lá na escola, foi muito legal”. Esse é 

o sonho, eu acho, que de consumo nosso. 

 

Wellington Lima Cedro 

 A opção por ser professor de Matemática surgiu meio por acaso, como grande 

parte das pessoas. Eu sempre fui bom estudante na escola, sempre tirei boas notas e 

sempre pareceu, na minha família, que se tinha que continuar a estudar. Apesar de meus 

pais só terem Ensino Médio, eles sempre foram pessoas que me incentivaram muito e 
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diziam que eu precisava estudar. Então, eu me apropriei disso e levei isso bem ao pé da 

letra, e ia para à escola, porque eu gostava da escola e gostava de tirar notas boas. Eu 

era assim, bem dedicado, me empenhava bastante nas tarefas da sala de aula mesmo 

achando que elas não eram bacanas e fazia o mais rápido possível para ficar livre para 

conversar com os colegas. E aí, quando foi chegando o Ensino Médio e as decisões, eu 

não tinha muita certeza do que fazer, mas sabia que eu tinha que entrar na universidade. 

Eu não sabia que curso que eu queria fazer, nenhuma dessas carreiras me chamava 

atenção. Nunca gostei muito de biologia, então medicina e essas coisas assim nunca me 

atraíram. Sempre gostei muito de ler, eu achava que ler era uma coisa essencial para 

tudo, mas não era uma tendência para Ciências Humana. Achava que na vida era assim: 

você tem que ler para aprender. Meu pai sempre trabalhou com empresas relacionadas à 

engenharia e o sonho dele era que eu fizesse engenharia e fosse trabalhar na empresa 

que ele trabalhava, que era uma multinacional, uma empresa grande. Então, ele queria 

que eu fosse para lá para ser engenheiro e ocupasse os cargos dos chefes dele. Ele nutria 

assim uma idolatria por eles. Ele queria que eu fizesse isso e, como eu não tinha muita 

certeza, eu fiz a opção por engenharia na primeira vez que eu prestei vestibular, mas eu 

passei na primeira fase e não passei na segunda.  

Na época, o vestibular aqui na UFG eram duas etapas. Aí eu reprovei e fiquei 

sem saber o que eu ia fazer, e voltei para a escola para fazer cursinho. Fiquei estudando 

e sempre tive facilidade com essas coisas de Matemática em si, não é que eu gostasse, 

eu achava que era simples. Porque a forma que as pessoas me ensinavam Matemática 

era decorar e aquilo lá eu conseguia repetir e fazer. Física também eram só 

procedimentos, então você memoriza, repete, faz e tá bom. Então eu pensei: sabe de 

uma coisa vou ver esse curso de Matemática, porque se eu não gostar eu tenho a 

possibilidade depois de mudar para a engenharia ou coisa assim. Aí eu fiz o vestibular e 

passei, aí quando eu entrei aqui o curso era anual e, quando você entra, tem um 

estranhamento, porque você percebe que a Matemática que você havia estudado na 

Educação Básica servia para algumas coisas, mas para outras não servia, porque exigia 

outro tipo de raciocínio matemático. Então, em algumas disciplinas eu não me adaptei 

muito bem, tirei notas baixas nas primeiras provas. Eu ainda estava no ritmo de estudar 

um dia antes da prova, então eu entendi que, na faculdade, não era bem assim. No geral 

eu me saia bem porque eu fiz o Ensino Médio em uma escola conveniada, quando eu fui 

fazer o Cálculo aqui eu já sabia fazer derivada, eu sabia Álgebra Linear, eu sabia um 

monte de coisas que os meus colegas não sabiam. Então, eu tirava até umas notas boas e 



 
94 

 

o mal disso é que você acaba relaxando e não estuda. Passei no primeiro ano do curso 

aqui em todas as disciplinas. Na época era média sete para passar direto e, se ficasse 

entre três e sete, tinha que fazer uma prova que se chamava segunda época. Que era uma 

recuperação que se fazia. Era outra prova. E, se não passasse, ainda tinha outra chance. 

Então, eu fiz as quatro disciplinas do período, o curso era anual, e em uma passei direto 

e as outras eu passei de segunda época.  

Eu aproveitava muito a universidade, sabe? Às vezes eu não assistia aula, mas eu 

ia para a biblioteca e pegava livro para ler. Eu ia à Faculdade de Música para ver a 

orquestra tocar... Ia ver os quadros que o pessoal estava pintando... Eu ia ao teatro... Ia 

para a Educação Física. Aproveitava as coisas que tinham na universidade. Eu ia jogar 

truco com o pessoal do ICB33. Aproveitava bastante o tempo que eu estava aqui. Porque 

eu entendia que a faculdade era mais do que só o curso de Matemática. E, os meus 

colegas sempre criticavam muito isso, achavam que eu ia reprovar. O segundo ano foi 

no mesmo ritmo, eu não me interessava muito, mas fazia o suficiente para não reprovar. 

E nesse segundo ano eu desanimei muito, muito mesmo. Teve uma época que eu fiquei 

um tempão sem ir às aulas, e os professores não se preocupavam muito com isso, o 

importante era você estudar e tirar nota.  Você podia passar uns três meses sem ir à aula, 

se você tirasse dez estava bom. Nessa época, o curso era dividido em dois mais dois, no 

terceiro ano você fazia a opção por uma das modalidades, se era bacharelado ou 

licenciatura. E veio o terceiro ano, novamente passei em todas as disciplinas mesmo que 

não fosse direto, mas passei. Então fui fazer a opção entre bacharelado ou licenciatura.  

No início do curso eu achava que bacharelado era mais interessante do que a 

licenciatura. Nesses dois anos eu não tinha pensado em mudar de curso, não. Eu estava 

em crise, mas também não sabia o que queria, se a crise era do curso ou de outra coisa. 

Então, eu ficava vindo porque não tinha outra coisa para fazer. Aí, quando chegou o 

terceiro ano e eu fui fazer a opção, eu tinha percebido que esse negócio de bacharelado 

não dava em nada, ficar provando teoremas, ficar provando aquelas coisas não era o que 

eu queria. Aí eu fui para a licenciatura. Tinha noção de que eu seria professor com essa 

formação, mas nada que pesasse na minha cabeça: “Vou ser professor!”. E aí começou a 

licenciatura e tivemos as disciplinas pedagógicas, teve uma disciplina de psicologia. E 

foi nessa disciplina que despertou uma coisa bem bacana que eu acho que estava 

adormecida há um tempão. Esse contato com as Ciências Humanas e conhecer como as 
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pessoas pensam, como elas aprendem, me deixou muito empolgado. Comecei a ler e a 

procurar. E, de repente, eu descobri assim “putz, esse negócio de ser professor é legal!”. 

Isso pode ser interessante, se a gente se enveredar para esse lado de compreender como 

as pessoas pensam, cognição, como elas aprendem. Ao fazer essas disciplinas eu 

comecei, realmente, a gostar do curso. Na época, o laboratório tinha acabado de ser 

criado. Na verdade, foi no primeiro ano, eu entrei aqui em 1994, que eles criaram o 

laboratório, o LEMAT. E em 1996, que eu estava no terceiro ano, ele estava começando 

a ter mais ações e isso causou um impacto muito grande nessa escolha de ficar na 

licenciatura. 

 Eu fui vendo o que era o laboratório, o que se fazia lá e, com isso, eu fui 

estudando mais coisas, além das disciplinas, e fui achando aquilo tudo muito 

interessante. E nesse período, de 1994 e 1995, foi uma época que a internet começou a 

se desenvolver aqui no Brasil, e as universidades foi dos primeiros lugares no Brasil a 

ter internet. Então, nós começamos a ter acesso, e tinha muita informação gratuita do 

mundo todo. E isso impressionava, a gente ficava: “Nossa, que legal!”. E as coisas 

foram nesse movimento... O quarto ano, era o período que a gente fazia o estágio, que 

era sempre pela manhã. Esse era o momento que a gente tinha o contato de verdade com 

a Educação Matemática. E eu realmente me encontrei nesse momento, e achei muito 

bacana. A professora Zaíra era a professora responsável pela disciplina na época, e ela 

fez um trabalho muito legal. Que a gente se envolvia. Então eu percebi que aquilo era o 

que eu queria que, realmente, eu tinha me achado e, que era esse o tipo de professor que 

eu queria ser. Professor de Educação Matemática, preocupado com o sujeito, com o 

humano... “Quero ser esse tipo de professor, não quero dar aula de matemática igual as 

que eu tive na minha vida inteira!”. Então, foi um caminho assim, que eu caí de 

paraquedas, e acabei gostando do caminho que eu fui seguindo.  

Na época, quando eu fiz Estágio, foi um período que as coisas estavam 

começando a chegar, as coisas de tecnologia estavam começando a despontar, software, 

essas coisas também. E a gente fez uma proposta no CEPAE que era com tecnologias 

no Ensino Médio. Foi uma coisa bem legal e me incentivou muito. Aí, quando terminou 

a graduação, a ideia era essa, ser professor, e eu fui de cabeça. Fui dar aulas em tudo 

quanto é lugar que fosse possível. No outro ano, era professor do Colégio de Aplicação, 

professor contratado no Estado, dava aula de sete da manhã até às dez da noite todos os 

dias. E fazia com gosto muito bacana, uma vontade de querer fazer da melhor forma. A 

trajetória foi assim: uma coisa sem querer e que me conquistou no meio do caminho, 
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mas eu acho que essa conquista se deve ao local que eu estava e as pessoas que estavam 

me influenciando. Eu acho assim: Com certeza, a influência que a professora Zaíra teve 

na minha decisão foi grande, não só a minha, mas de boa parte da geração que veio 

antes de mim um pouquinho e de outras. Influenciou muito mesmo. 

Eu comecei a trabalhar na UFG, dezembro de 2005. Em 2006 e 2007, eu fui 

coordenador de Estágio. Eu peguei licença de julho de 2007 a julho de 2008, para 

terminar o doutorado. Aí, em 2008, no segundo semestre, eu não coordenei nada. Então, 

eu coordenei o LEMAT, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Acredito que o 

Laboratório de Educação ou de Ensino de Matemática é primeiro, um espaço físico, 

necessário para um curso de licenciatura, para um curso de formação de professores. 

Quando funciona, é um bom lugar, mas sem as pessoas ele não passa de um espaço. Eu 

penso que ele foi um lugar muito bacana durante um bom tempo. Foi um lugar que 

serviu de referência para a Educação Matemática em Goiás, durante um bom período da 

História. Se a gente pode falar de História da Educação Matemática em Goiás, o 

LEMAT é imprescindível.  

Dos professores de Educação Matemática, aqui do Instituto, boa parte estudou 

aqui mesmo e passou por lá. Então, a maioria, só foi fazer mestrado e doutorado porque 

teve essa formação aqui no LEMAT. Eu acho que, quando teve na frente uma 

professora e pesquisadora, que deu vida para ele, ele funcionou muito bem. Foi um 

grande espaço de aprendizagem. Só que agora, o problema é que ele precisa se tornar 

vivo. E, é possível perceber que hoje há uma diversidade de situações e contextos, que 

parecem ser mais atrativos do que coordenar o espaço do laboratório de Educação 

Matemática. Então, acho que ele perdeu um pouco o sentido de espaço formativo. Mas 

acredito que, nos lugares que tem laboratório, e tem gente que faz o funcionar, eles são 

ótimos para discutir a formação dos professores, discutir a Educação Básica.  

Durante o tempo que eu fui coordenador, de 2009 a 2012, a gente tentou de 

alguma forma, dar vida novamente para o laboratório. Tentamos recriar alguns dos 

projetos que existiram durante um tempo aqui no laboratório, apoiamos a servidora que 

trabalhava aqui sempre deu muita vida para o espaço. Mas esse período, entre 2009 e 

2012, foi muito complicado aqui no instituto porque foi um período que estávamos com 

poucos docentes... E quando a gente fala que a quantidade de docentes atrapalha, e você 

olha para a história e vê que antes só tinha uma professora, que fazia todo o trabalho, é 

possível perceber que houve um aumento de demanda de atividades em toda a 
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universidade e isso sugava bastante os professores na época. Então, a gente tinha que 

fazer rodízio dessas ocupações desses cargos administrativos.  

Quando eu entrei, em 2005, só tinha eu, o professor José Pedro e a professora 

Elizabeth. A professora Bethânia estava de licença para doutorado. Então, nós tínhamos 

que coordenar o Estágio, coordenar o LEMAT e tinha outras atividades que precisavam 

ser feitas. Diante dessa situação, fazia um rodízio, assim um ocupava uma coisa o outro 

ocupava outra... E aí nesse período de 2009 a 2012 já tínhamos mais docentes, acho que 

éramos cinco, e mesmo assim tinha muita coisa para fazer e foi meio que perdendo a 

prioridade. Acho que o laboratório perdeu o seu papel principal aqui dentro do instituto. 

Por que na época da professora Zaíra, era no LEMAT que acontecia tudo, então a 

licenciatura morava dentro do laboratório. Também era outro contexto, eram menos 

estudantes, era outra lógica, as pessoas podiam ficar mais tempo. Eles vinham aqui, a 

gente fazia o estágio no mesmo horário que estudava, estava todo mundo aqui. Isso 

dava uma vida para o laboratório e era muito interessante porque o espaço ajudava. O 

laboratório era no antigo prédio do IME e nós tínhamos aulas no mesmo prédio. Isso 

fazia as pessoas vivenciar o laboratório, as coisas estavam todas muito próximas. 

Depois se criou os Centros de Aulas, aí já começou a ter certo distanciamento. Agora 

não, esse nosso prédio aqui é apenas de salas de professores, laboratório e auditório 

então, os alunos vêm pouco para cá. Tem aluno que não conhece o laboratório, nunca 

botou o pé lá, nem sabe o que é.  

Uma das coisas que eu tentei fazer, na minha coordenação do LEMAT, foi 

reviver a Jornada da Educação Matemática, que foi um evento muito importante durante 

um bom tempo. A professora Zaíra dedicava muita energia nele. E era um evento que 

alcançou um patamar muito legal tanto em Goiás como fora, os professores da rede 

pública de Goiânia vinham participar, era um lugar bacana, todo mundo vinha participar 

da Jornada da Educação Matemática, que era feita pelo laboratório... Então, em 2010, 

nós fizemos o evento, teve até pastinha. Nesse período eu tinha o entendimento que, de 

alguma forma, o espaço LEMAT só tinha sentido se ele fosse vivenciado pelas pessoas, 

se fosse um espaço que tivesse vida.  

Teve uma época que ele ficava muito fechado, só tinha a servidora lá dentro e 

um ou outro aluno, que queria fazer alguma coisa. Uma das primeiras coisas que eu 

tentei fazer foi abrir o Laboratório, deixar ele aberto o mais tempo possível. Como não 

tinham servidores disponíveis, contamos com os alunos. Então, abrimos o estágio no 

LEMAT, com o objetivo de tentar manter ele aberto para os alunos irem visitar, 
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participar, conhecer e, de preferência, para fazer atividades. Foi uma tentativa de reviver 

aquilo lá como um espaço bacana para a formação. 

 Então, nessa perspectiva desses projetos, nós tentamos fazer algumas atividades 

com os estudantes da Educação Básica lá no laboratório. Mas o objetivo principal, dos 

projetos que desenvolvemos, era dar vida para o laboratório. Só que uma coisa que me 

frustrou é que eu não consegui fazer muita coisa. Até conseguimos colocar os alunos 

para vivenciarem o LEMAT, fizemos vários projetos, como as propostas de aniversário 

de 16 anos do laboratório, a Jornada, e outras atividades desenvolvidas, tanto com os 

licenciandos como com alunos da Educação Básica.  Na comemoração do aniversário, 

colocamos a página do laboratório no ar, tentando fazer o laboratório funcionar e ser 

ativo, tentamos fazer uma imagem visual, um material gráfico do laboratório para 

distribuir. Foi uma tentativa de voltar a visibilidade de alguma forma para o LEMAT, 

que tinha se perdido. Teve um vídeo que foi lançado pela TV UFG na época que eu 

coordenei e teve muitos acessos. Na verdade, foi muito mais uma tentativa de tirar das 

sombras o laboratório, que estava meio esquecido, do que fazer coisas novas ou 

inovadoras. Além disso, recriamos alguns projetos que tinham sido desenvolvidos, a 

questão da dedicação complicava. Outra tentativa foi mudar minha sala para o LEMAT, 

eu tinha um gabinete e eu mudei de mala e cuia para o laboratório, para ver se 

demarcava as coisas estarem vivas lá dentro.   

 Sempre teve estagiário no LEMAT, mas os poucos professores que tínhamos na 

época eles não estavam dando conta de trabalhar com esses alunos, então acabou que a 

servidora Silmara teve que ocupar o papel de professora e orientar esses alunos do 

estágio. E, quando eu estava coordenando, eu tentei valorizar o trabalho que ela fazia. 

Em paralelo com a coordenação do LEMAT eu também coordenei o Estágio. Nós 

fomos tentando dar mais visibilidade para as coisas que ela fazia, porque ela era 

servidora, mas também era professora de Matemática. Quando comecei a coordenar o 

LEMAT o estágio não era tão bem sistematizado quanto quando a professora Zaíra, que 

ela estava lá em cima dos meninos, trabalhando junto, fazia as coisas, o pessoal 

trabalhava bastante. 

Acredito que só se consegue dar valor a um lugar, a partir do momento que a 

pessoa o conhece e entende. Então, uma das coisas que a Silmara fazia muito com os 

estagiários era incentivar uma vivência do laboratório em si, de participar nas mais 

diversas tarefas lá postas, desde as mais burocráticas até as mais intelectuais, planejar 

coisas... Em um laboratório de Educação Matemática, é preciso entender que não vai lá 
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só para planejar atividades, executar atividades, a gente vai lá também para tomar conta 

do espaço, para fazer que ele fique vivo, organizar, sistematizar as coisas que estão lá, 

conhecer os materiais. Então, para os estagiários que ficavam lá mais tempo, nós 

tentávamos ensinar ele a usar o material que tinha lá, os materiais pedagógicos. Acho 

que essa é uma deficiência muito grande que temos no curso de Matemática aqui, 

porque nem sempre damos a oportunidade do licenciando, nossos alunos em formação, 

de conhecer esses recursos. Muitos só passaram a conhecer depois que fizeram estágio 

no laboratório, e a gente sabe que de um tempo para cá poucos alunos visitam o 

LEMAT. Então, tem uma quantidade grande de licenciandos, que não sabem o que é um 

ábaco, por exemplo. Ou sabe o que é, mas não sabe utilizar. Então esses espaços, como 

o LEMAT, só têm sentido quando tem materiais que possam ser utilizados pronto ou 

produzidos não importa, mas que eles possam ser utilizados pelas pessoas e que as 

pessoas saibam utilizar.  

Então, o laboratório não é um museu ou um lugar que tenha coisas velhas para 

ver ou exposição de coisas matemáticas. O LEMAT nunca foi isso, sempre foi um 

espaço em que a importância dele foi pelo que se fazia dentro dele e não os 

equipamentos em si. Nunca foi num lugar que estivesse recheado de tecnologia ou que 

estivesse recheado de equipamentos de ponta ou coisas mirabolantes da Educação 

Matemática, era um lugar em que as pessoas faziam ações e atividades e isso que era 

importante, todo esse processo. Então, eu vejo que o estágio nesse espaço era para dar 

conta da apropriação do uso desses materiais, de compreender os procedimentos, 

colocar o sujeito nessa possibilidade de saber que tem isso e que ele pode usar em outro 

lugar, em determinado momento, com determinada criança, com determinado professor. 

 Então, a vantagem de se fazer estágio no LEMAT seria, nesse sentido, depois 

que o sujeito conseguiu se apropriar dessas coisas, ele consegue pensar em outros 

procedimentos, em outras propostas... Trazer professor para cá, trazer aluno isso faz o 

espaço ser vivo. E na época da professora Zaíra, ele era vivo não porque era cheio de 

alunos da graduação lá estudando, mas era porque a comunidade vinha para o LEMAT, 

professores da Educação Básica iam atrás, eles ligavam para a Silmara perguntando se 

tinha tal material, se a Silmara ou se a professora Zaíra conhecia alguma matéria para 

trabalhar um conteúdo específico. Trazia professores de outros estados para dar palestra, 

os alunos de graduação faziam oficinas, tinham muitas atividades. Ele era um lugar que 

realmente de vivia a Educação Matemática em todos os aspectos. Então, era nesse 

sentido que eu entendo que devia ser o espaço formativo para o estagiário no LEMAT. 
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Para ele entender que estava nesse lugar e que tinha uma tarefa importante que é manter 

esse lugar vivo, funcionando. E a gente percebe que perdeu essas coisas, não se faz 

mais. Não sei se por interesses diferentes ou vaidade, mas hoje o laboratório virou sala 

de Estudos.  

A principal dificuldade no trabalho no LEMAT foi a inserção na escola, assim, 

apesar de ter uma variável embutida, como já mencionado, que é o tempo disponível 

para se dedicar a coordenação do laboratório, que isso foi o problema principal.  Mas, 

mesmo no tempo dedicado para o laboratório, tinha-se uma dificuldade muito grande de 

retornar o contato que o LEMAT tinha com as escolas, na época que a professora Zaíra 

era coordenadora. Como teve um lapso entre a aposentadoria da professora Zaíra e o 

ingresso meu e de outros colegas para coordenar o laboratório, então, o laboratório ficou 

sozinho com a Silmara. Ela precisava de alguém para ajudá-la a trabalhar. E, nesse 

grande intervalo, o laboratório o contato com as escolas, perdeu o contato com as 

pessoas, perdeu o contato com os estudantes que deixaram de ir para lá. Por isso que, 

quando eu assumi, eu tentei trazer o LEMAT de novo às luzes, voltar o LEMAT para os 

holofotes, tipo: olha está aqui, está vivo, continua ainda e a gente faz bastante coisas do 

que fazia antes e tentamos colocar outras.  

Perdeu-se essa possibilidade dessa inter-relação e o contato com as escolas não 

foi muito tranquilo. Teve até a Jornada que foi muito bacana, mas a gente percebeu que 

os tempos eram outros, as pessoas também eram outras e precisaria de uma energia 

muito grande para continuar. Não é que não havia interesse da minha parte em fazer 

isso, mas era uma questão que eu tinha muito cuidado porque eu não queria ocupar o 

espaço da Zaíra, meu interesse não era ser a próxima Zaíra e, como não era esse, 

estabeleceu-se um tempo de gestão, que era de dois anos, que poderia ser renovado ou 

não, então fiquei quatro anos. É difícil quando você vem para um lugar em que as 

pessoas o associam muito a uma outra, ter o nome da professora Zaíra no laboratório e 

ter ela como idealizadora é muito bom, mas ao mesmo tempo, é muito difícil substituí-

la. As pessoas têm dificuldades de perceber que as coisas mudam em determinados 

momentos e que nem sempre dá para continuar como as outras pessoas faziam. Não que 

a gente não concordasse com o que era feito, mas cada um tem um olhar diferente e, 

muitas vezes, quer dá um toque.  E em minha opinião ele só vai voltar a ter posição de 

protagonista aqui no curso no momento em que alguém tomá-lo para si de verdade 

mesmo. Que dedicar o tempo todo que ele tem aqui na universidade para cuidar dele.   

Porque, a professora Zaíra vivia esse laboratório vinte e quatro horas por dia, ela deu a 
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vida naquilo. E só teve a relevância que teve porque ela fez assim e hoje eu percebo que 

a gente tem interesses às vezes não estão esquadrinhando com essa proposta 

Durante a minha coordenação, outros professores usavam o laboratório, o José 

Pedro fazia muitas reuniões com o pessoal do PET, tínhamos uma parceria com o 

pessoal do PET. A Elizabeth fazia um projeto de tecnologia, algumas ações e trabalhos. 

Outros professores usavam também, e a gente incentivava os outros professores a 

quererem fazer. O problema não era esse de não usar, o problema era que devíamos usar 

mais. Algumas disciplinas de didática vamos para o LEMAT. Teve uma época que a 

gente dava aulas lá, tiveram dois semestres que eu dava aulas lá. Ministrar aulas lá é 

esporádico, depende mais do professor. O problema é a logística, esse prédio nosso 

ficou muito distante lá de cima. Os alunos reclamam de vir aqui, principalmente à noite, 

porque fica muito isolado, o ponto de ônibus fica lá para cima, aqui está muito perigoso, 

estão assaltando, então, os alunos reclamam bastante quando a gente faz atividades no 

laboratório. Tem algum tempo que eu não dou aulas de Didática, então eu não sei o que 

os colegas têm feito. Acho que a Vânia leva, ela sempre dá aula de Didática I. A 

Jaqueline sempre faz atividade lá também... Mas a gente não tem uma disciplina para 

trabalhar com essas coisas específicas, uma disciplina conheça o laboratório, não tem. 

Então depende muito da iniciativa do professor. É algo que não está sistematizado, 

deveria ser, mas não está. 

  Espaços como esse, como o LEMAT e os laboratórios de outras universidades, 

podem servir como um grande celeiro ou oficina, um grande lugar onde a gente pode se 

dedicar a entender o que é docência em Matemática para além do quadro negro e giz, 

para além da aula expositiva. Acho que a gente tem um potencial muito bacana nesses 

espaços quando associado a essas duas coisas que eu já mencionei: as pessoas que estão 

nesses espaços e aos equipamentos materiais que existem neles. Então, quando a gente 

consegue aliar essas duas coisas, consegue tornar o laboratório um lugar em que os 

futuros professores possam se apropriar do uso desses materiais, dessas ferramentas, 

desses instrumentos e fazer com que nesses espaços eles possam desenvolver práticas 

pedagógicas com estudantes, com os colegas deles, com outros professores... É um 

lugar muito bacana para a formação. Um sujeito que passa por um espaço como esse, 

ele é um professor diferente, ele tem a possibilidade de ser um professor diferente, ele 

olha para a Licenciatura em Matemática com outros olhares. Eu nunca fui estagiário do 

LEMAT, nunca exerci atividades do LEMAT, nunca fiz nada no LEMAT oficialmente, 

mas eu sempre estava por lá, participando das atividades. E a gente sempre percebia que 
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era esse local que a gente sempre podia conversar com pessoas da Educação 

Matemática, e que tinham pessoas que podiam nos ajudar sobre isso. 

 A partir do momento que existe essa possibilidade de referência, isso é uma 

coisa muito importante, é um marco importante, então as pessoas sabem que se querem 

discutir coisas de Educação Matemática e têm lá no LEMAT pessoas que podem estar 

abertas para isso, disponíveis e com capacidade para fazer. E o que a gente precisa é ter 

sempre sujeitos que querem aprender sobre essas situações. Quando o laboratório se 

torna esse lugar que a gente tanto pode discutir, conhecer, pensar e ser referência, ele se 

torna algo imprescindível na formação de professores. Eu digo para você que é muito 

importante porque hoje a gente tem programas como o PIBID, o Programa de Iniciação 

Docência, programas como o PET, outros como o programa de pesquisa que eu 

coordenava, que é o Observatório da Educação e todos estava lá no LEMAT, estavam 

assim, eles desenvolviam suas atividades no LEMAT, boa parte das ações. Mas aí é a 

questão que eu te falei, a gente sempre ocupou o espaço, mas não do jeito que era antes. 

As atividades do Clube de Matemática, do Observatório e as reuniões do meu grupo de 

pesquisa são sempre lá no laboratório, então a gente ocupa o espaço, mas parece que a 

gente não é do LEMAT, parece que a gente não se associa uma coisa com a outra. E é aí 

que está a ruptura do processo. É como que a gente se entende como sujeitos vinculados 

a determinado lugar, e eu acho que essa situação é que permite que o laboratório 

potencialize ou não como um importante espaço formativo.  

Fala-se muito de problemas hoje, mas acho que só vamos resgatar o papel do 

LEMAT quando os professores daqui aprenderem que eles fazem parte do laboratório, 

que o que eles fazer deveria ser vinculado ao laboratório. Acho que isso é uma questão e 

é uma tentativa de retomar essa situação. Então, a partir do momento que isso é 

resgatado ou é destacado a importância desse espaço, tanto para quem está em formação 

inicial quanto continuada. Mas eu acho que esse é um movimento meio nacional, essa 

desvalorização desses espaços, porque boa parte desses espaços que foram criados em 

vários lugares, os professores que criaram, assim como a professora Zaíra, já 

aposentaram, já não estão mais à frente, e aí você percebe que vai perdendo o 

protagonismo. Acredito que eles também têm padecido do mesmo mal. O professor 

Lorenzato, que trabalhou com laboratório em diversos locais que ele trabalhou, também. 

O Dario Fiorentini, que tem um laboratório lá na UNICAMP, o CEMPEM, apesar de 

não ser chamado de laboratório, é um lugar como o LEMAT foi. Aí você vai vendo 

como as pessoas vão se afastando, vão se aposentando, o espaço vai perdendo a 
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visibilidade. Se não é só um lugar aonde as pessoas vão e não entendem muito bem 

porque estão lá. 

 

Jaqueline Araújo Civardi 

Como eu me tornei professora? Eu fiz meu vestibular em 1992 para o curso de 

Matemática, aqui na Universidade Federal de Goiás. Em 1995, eu me formei. A decisão 

inicial de ser professora, ela não foi feita muito rapidamente. Eu inicialmente gostaria 

realmente de ser arquiteta. Esse era meu sonho inicial. Inclusive ainda guardo um 

pouquinho essa vontade interior, mas na ocasião eu prestei o vestibular na Católica e 

prestei o vestibular aqui. Essa escolha foi influenciada pela minha família, de certa 

forma, porque eu tenho várias tias que são professoras: de alfabetização, duas delas, e 

outra na área de Matemática. Além dessa história de vida, eu também fui influenciada 

por uma professora de Matemática, no ensino médio, que quando, em um determinado 

momento da disciplina de Matemática, ela me perguntou na ocasião se eu não queria ser 

professora. Como eu fazia o curso de Edificações lá na escola técnica, que hoje é o IF 

Goiás, eu fiquei um pouco balançada com aquela pergunta, porque na minha cabeça eu 

seria ou engenheira ou arquiteta. E aquilo ali ficou meio que em stand by, e quando eu 

fui fazer a decisão para qual curso eu iria, engenharia eu já sabia que eu não queria, 

porque eu tinha feito um estágio inicialmente e tinha percebido que não era muito a 

minha realidade, eu também não gostaria muito de seguir essa carreira, mas arquitetura 

ainda estava ali nos meus planos. Então, eu fiz, como primeira opção, arquitetura, 

segunda opção, lá na Católica, curso de Licenciatura em Matemática.  E na Católica eu 

fiquei como segunda opção para o curso de Matemática e passei simultaneamente aqui. 

Aí eu tomei a decisão de fazer o curso de Licenciatura em Matemática aqui na UFG, até 

mesmo porque a particular para mim ficaria pesado e já como não era assim o curso que 

eu gostaria de fazer, então eu optei por fazer aqui. Eu já sabia que eu queria fazer o 

curso de licenciatura, porque eu nem conhecia o bacharelado, não tinha nem ideia do 

que seria isso. Então, ao vir pra cá, falei “bom, vamos tentar arriscar essa coisa de ser 

professora”. 

Quando eu cheguei aqui, durante o curso, eu me identifiquei muito com ele. No 

primeiro ano, eu já tomei a decisão de que eu queria seguir adiante no desenvolvimento 

das minhas ações dentro dessa área e já tinha tomado também a decisão que eu queria 

fazer mestrado, doutorado, a partir do momento que eu fui conhecendo o curso mais 
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profundamente. Mas eu queria na área da educação, porque, na área da Matemática, eu 

até admiro muito as pessoas que trabalham dentro da pura, até mesmo da aplicada, mas 

não era o meu objetivo maior. Meu objetivo era ser professora, ser professora do ensino 

fundamental, do ensino médio e fazer meu curso de mestrado e minha qualificação de 

doutorado, então esses eram meus planos iniciais para início de carreira. 

Quando entrei na universidade, em 1992, nosso curso era anual, fazíamos três 

anos de disciplina e, então, no quarto ano do curso, fazíamos as disciplinas de didática. 

E foi assim que tive maior contato com o LEMAT, no último ano do curso, por meio do 

estágio supervisionado. Antes eu passava, olhava, porque a professora Zaíra, que foi a 

primeira coordenadora aqui, do Laboratório de Educação Matemática, junto com a 

Silmara, que era a técnica que a auxiliava, ambas desenvolviam atividades, mas o meu 

contato com o Laboratório, ele não era tão intenso. Ele só se tornou mais efetivo durante 

o processo do meu estágio supervisionado, porque ali, no LEMAT, que as coisas 

aconteciam, que nós buscávamos materiais, buscávamos recursos para poder montar e 

organizar as aulas. Como a minha orientadora era da área da Matemática, então ela nos 

sugeria que nós fôssemos procurar algum subsídio em termos de educação junto ao 

laboratório e até com a própria Zaíra. Então, o meu diálogo, digo nosso diálogo, eu falo 

nosso diálogo, porque junto comigo havia um colega meu, que fazia parceria comigo, 

ele começou um pouco por aí, por esse contato na busca de recursos e materiais para o 

desenvolvimento do estágio. 

Concluí meu curso em 1995 e, em 1996, prestei o concurso para a UFG, campus 

de Jataí. Fui eu e a professora Luciana34 para Jataí, e lá nós começamos a pensar na 

perspectiva de organização do laboratório de educação matemática lá, um pouco nos 

moldes que se tinha aqui em Goiânia. Em Jataí, eu fui coordenadora por muito tempo do 

CEPEM35, que era o laboratório de educação matemática em Jataí. Lá eu comecei a 

coordenar bem no início que nós fomos pra lá, porque eu prestei o concurso pra Jataí em 

1996. Então, no início de 1997, nós já tínhamos o projeto montado e começamos então 

a desenvolver uma série de atividades que pudesse, então, se pensar os conglomerados 

no formato de um laboratório. Depois eu fui me qualificar, deixei a coordenação do 

laboratório de lá. Quando eu retornei, depois do meu doutorado, eu assumi a 

coordenação do laboratório de 2004 até 2008. 2008? Não, acho que 2008, não... a 

memória já começa a falhar... acho que 2007! E nesse tempo estava à frente da 

                                                           
34 Luciana Rocha Parente, professora do Centro de Ensino e Pesquisa aplicada à Educação (CEPAE) 
35 Centro de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática 



 
105 

 

coordenação do laboratório lá, depois eu vim pra Goiânia, no início de 2009, e quando 

eu cheguei aqui, eu assumi a coordenação, se não estou equivocada, 2013 e 2014, se não 

me engano, porque foram dois anos apenas à frente do LEMAT, e aí, depois, eu passei a 

coordenação para a professora Janice e hoje eu estou como vice-coordenadora junto 

com ela na coordenação. 

Quando eu e a Zaíra, fomos pensar no nosso livro sobre o LEMAT, discutimos 

muito sobre a concepção de laboratório de educação matemática. Na verdade, quando a 

Zaíra veio me convidar para ajudá-la na elaboração do livro, uma das coisas que nós 

pensamos na ocasião, é que a gente não queria pensar no laboratório, esse o LEMAT, 

como sendo uma estrutura física particular aqui de Goiânia, mas muito mais que isso, 

uma concepção. E, quando a gente pensa em concepção, a gente pensa em um espaço 

onde o processo formativo, em termos da qualificação de profissionais, sejam eles na 

graduação, na pós-graduação, em projetos, na extensão, na pesquisa, que sejam   

desenvolvidos no âmbito desse espaço, que ele acabe sendo um espaço de congregação, 

de congregar essas ações. Então, ele deixa de ser um espaço físico, especificamente, e 

passa a se tornar uma concepção. Portanto, quando nós pensamos no LEMAT, por mais 

que se tenha outro nome, como por exemplo o de Jataí, que seria CEPEM, ele não deixa 

de ser um LEMAT, porque é um laboratório de educação matemática.  

Nessa ocasião, nós discutimos que há uma diferença, por exemplo, entre 

laboratório de ensino e laboratório de educação. O laboratório de ensino em 

Matemática, ele acontece no espaço escolar, com o propósito muitas vezes de 

reconstrução de elementos matemáticos e o objeto em si que gira em torno da 

matemática, de uma recriação... até a gente pode dizer recriação, no sentido assim, de 

recriar o movimento do conhecimento matemático, mas quando a gente pensa em 

termos do laboratório de educação matemática é uma estrutura que está a serviço desse 

processo formativo, sejam eles de docentes, dos futuros docentes, numa formação 

inicial, numa formação continuada e nessa perspectiva de integração dessas facetas aí 

do processo, que é extensão, pesquisa e ensino. 

Diante disso, acredito que o LEMAT, na verdade, tem várias funções: de 

congregar, de desenvolver uma série de ações, sejam elas de extensão, de pesquisa, de 

ensino, de produção de material, de recursos, de tutoria. Eu penso também que o espaço 

do LEMAT não deveria estar só a serviço da educação matemática, eu sempre dizia isso 

aqui nas nossas reuniões, mas ali deve um espaço locus de convivência, um espaço onde 

todos os alunos, sejam eles da estatística ou da Matemática, eles deveriam estar junto 
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conosco ali, desenvolvendo ações compartilhadas, porque a troca de experiência, ela 

seria rica tanto para quem fosse dos outros cursos quanto para nós ali. Porque nós 

temos, assim, um objeto de pesquisa, de trabalho diferente desses outros cursos. Então 

seria um espaço que se nós soubéssemos partilhar nossos projetos que aconteceriam de 

forma colaborativa, com equipes, de modo pudéssemos partilhar as suas experiências, 

nesse espaço que seria o ambiente do LEMAT. Também, as aulas a serem 

desenvolvidos, projetos que estariam vinculados a diferentes grupos e núcleos de 

pesquisas, como por exemplo, o que está acontecendo agora, nesse espaço onde nós 

temos o NIEMAT36, que é o núcleo que eu coordeno, em educação matemática e 

tecnologia assistiva.... E outros tantos que a gente sabe que ocorrem aqui, mas que ele 

poderia ser um catalisador, o LEMAT que fortaleceria as ações desenvolvidas. Seria um 

catalisador das ações que seriam desenvolvidas aí, sejam em termos de pesquisa, 

extensão e ensino.  

No período que fui coordenadora, tivemos alguns projetos, que eles já eram 

clássicos aqui, já eram tocados pela própria Silmara, mas eles, assim, não diziam mais 

precisamente ao desenvolvimento de ações, pra formação de professores. Teve outro, 

que criamos, e ele foi um marco para nós, o projeto Círculo de Formação de 

Professores, que aconteceu em comemoração aos 50 anos do curso de licenciatura em 

Matemática. Nesse período, nós convidamos vários professores e a comunidade, tanto 

acadêmica, daqui mais especificamente, mas extensiva a outros espaços também, para 

estarem juntos conosco nesse período de comemoração. Esse talvez tenha sido o projeto 

maior, em termos de ciclo de formação de professores, que a gente desenvolveu. Até 

mesmo porque, quando eu assumi a coordenação do laboratório, nós estávamos em fase 

de mudança. 

 Então, nós saímos do prédio antigo e viemos pra o prédio novo. Nessa época, a 

preocupação era de organização do espaço. O espaço que se vê hoje foi uma 

contribuição da minha coordenação. O trabalho maior era colocar as instalações 

funcionando, é de ter e pensar o espaço na forma como ele foi organizado nesse 

formato, porque se tinha pensado ele, numa proposta, e arquitetonicamente, ele não saiu 

exatamente como as idealizadoras, que eram a professora Zaíra e a Silmara, tinham 

pensado inicialmente. Eu convidei novamente a professora Zaíra pra repensar o espaço 

vir junto comigo, para que tivesse então uma perspectiva de trabalho, que fosse um 

                                                           
36 Núcleo de Investigação em Educação Matemática e Tecnologia Assistiva vinculado ao LEMAT 



 
107 

 

pouco a cara dela, porque, afinal de contas, ela foi a idealizadora. Queríamos que o 

espaço tivesse a cara dela, mas sem perder as demandas que nem eu estava percebendo 

que estava acontecendo lá e que a gente não tinha condições de desenvolver no outro 

espaço.  

Exemplo disso, foi a divisão que nós fizemos da sala grande, que foi pensada 

inicialmente, só para sala de ações e atividades, no formato que nós tínhamos no espaço 

anterior (onde todo mundo ali desenvolvia uma série de atividades conjuntamente), em 

outros espaços que seriam para o desenvolvimento de projetos. Com isso passamos a ter 

uma sala de projetos que nós dividimos o espaço que é da biblioteca para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão, o que quer que seja para serem 

trabalhadas lá pelos grupos. Pensamos em outra sala, que foi a sala para recursos, que a 

gente chama de multimídia, que a gente ainda tem que desenvolver ainda muito essa de 

multimídias. Espaço pra estudos, que são espaços menores pra estudos assim, 

focalizados, e um de acessibilidade; a coordenação e o espaço da biblioteca. Assim, 

nessa época, eu estava muito imbuída esse tipo de trabalho. E aí, foi um corre-corre, pra 

conseguir tudo, né? Esperamos a verba para que pudessem vir os equipamentos, os 

materiais, toda a estrutura, porque aquela estrutura do laboratório foi toda colocada com 

material para que evitassem a questão de o som propagar, porque como a gente tinha 

alunos com deficiência, principalmente visual, e que precisavam fazer uso do espaço. 

Esses alunos, geralmente, utilizam equipamentos que fazem um pouco de ruído, então a 

sala foi pensada com estrutura de tal forma que pudesse evitar a propagação do som. E 

tudo isso demandou um tempo bastante considerável nosso, da equipe, para poder 

colocá-lo. E a minha ideia, na ocasião, era montar, deixar a estrutura e a partir das 

próximas pessoas que viessem, aí sim, focalizar nos trabalhos, projetos de formação, 

extensão, melhor, para que eles pudessem ter um espaço organizado para isso. 

 E, atrelado à questão da organização, estava a realização dos Estágios. O 

LEMAT era lócus de Estágio e colaborava com o Estágio de sala de aula. Mas, nesse 

período de organização, o espaço não estava propício para o desenvolvimento de ações 

mais efetivas do estágio. Foi um momento de transição. No primeiro movimento que 

nós fizemos, que foi lá no prédio velho, continuou como sempre foi, que era o de 

atendimento, a Silmara ajudando, auxiliando aqueles estudantes que vinha buscar, eles 

utilizavam muito o espaço, principalmente para consulta de monografias,  trabalho de 

conclusões de curso que tinham sido, anteriormente, defendidos... e a Silmara prestando 

serviço e ajudando naquilo que os licenciandos iam buscar em relação ao 
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desenvolvimento do trabalho deles, mas muito centrado na Silmara. Quando nós nos 

mudamos, a sala se tornou meio que um caos, porque nós não tínhamos o espaço pré-

definido, nós ficamos muito tempo aqui sem uma organização desse espaço, e acho que 

levou, se não me engano, mais ou menos, uns seis meses a sete, por aí, da gente 

tentando montar essa estrutura toda. Porque realmente foi assim, a gente não queria já 

trazer os materiais velhos, a gente queria trazer coisa nova pra cá, as compras das 

mesas, materiais, recursos assim, tudo isso levou certo tempo da negociação e pra 

chegada desses novos mobiliários pra cá. Então, de certa forma, isso demandou um 

tempo.  

Sem contar que, quando chegaram, as caixas ficaram todas lá. A gente não tirou, 

porque se a gente fosse tirar, a gente tinha que fazer duas mudanças. Então, nesse 

período, eu entendo que esse processo deu uma parada, em função da locação que não 

era a melhor possível. Agora, eu já percebo, eu como coordenadora, hoje, do estágio, 

um uso maior do espaço, mas não da mesma forma como estava, porque o estágio, ele 

tomou hoje outra configuração. Ele é um estágio que envolve o processo de formação 

do professor pesquisador, com outra estrutura, com outro modelo, e que o uso do espaço 

do LEMAT, ele está assim, numa outra vertente, numa outra categoria que não aquela 

que a gente tinha pensado inicialmente. Está muito mais, talvez, vinculada ao estágio 

supervisionado I e II, porque o estágio supervisionado I e II, nós estamos 

desenvolvendo várias ações lá, dentro do laboratório. Sejam eles de trabalhos, que são 

clássicos, de constituição de entendimento de como o laboratório funciona, inclusive na 

época em que eu estava a frente, esse projeto existia, dentro de estágio I e estágio II. 

Ainda continua esse projeto que é sob a orientação do coordenador do estágio. O 

movimento é muito grande, hoje, em torno desse projeto que acontece, inclusive a 

professora Janice tem feito um trabalho bem bacana com os estudantes, porque eles 

desenvolvem trabalhos dentro do próprio laboratório e o laboratório tem oferecido 

suportes pra outras atividades que acontecem externas ao laboratório. Atividades, por 

exemplo, do núcleo de alunos que estão dentro do núcleo de investigação em educação 

matemática, que têm trabalhado diretamente comigo, também têm utilizado muito do 

espaço pra buscar material, pra gente poder fazer um trabalho tanto de formação quanto 

dos próprios estudantes que estão lá, inclusive eu tenho um aluno que tá utilizando o 

laboratório pra poder fazer uma tutoria de acessibilidade com nossos... com um aluno 

com deficiência, que está lá. Mas isso, tudo assim, aconteceu posteriormente a essa 

organização. Enquanto que eu estava nesse processo em que eu era coordenadora, a 
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coisa estava meio sem... se estruturando e talvez o que pudesse ter sido assim, um pouco 

mais fomentado foi o estágio um e dois, né, e a busca do três e do quatro, mais para uso 

de recursos, de materiais e das monografias. Com essas mudanças, aí eu percebo que o 

envolvimento, ele está sendo um pouco maior nesse sentido com projetos novos, com 

núcleos e atividades novas e muito focado no I e no II. No três e no quatro está com 

uma outra configuração, conforme eu tinha comentado com você. 

  Durante a minha coordenação, os professores faziam uso do laboratório. Talvez 

eu quisesse que usassem mais. Inclusive, na época, eu conversava muito com o grupo 

dizendo isso, “olha, precisam usar mais o espaço, porque o espaço ele é coletivo, é 

público.”.  Meu grande sonho, infelizmente, eu não consegui realizá-lo, era que nós 

tivéssemos um espaço agradável para os estudantes e professores chegarem lá e 

sentirem-se acolhidos dentro do espaço, com puffs, para poderem fazer leituras. Ter na 

parte externa, toda uma parede externa. Visualmente bonita, e aí envolveria, por 

exemplo, a questão da arte ligada à Matemática. Então, eu tive muito sonho, naquela 

época, de organizar esse espaço, para que ele fosse um ambiente onde as pessoas se 

sentissem bem. Fosse um ambiente de estudo, um ambiente de troca, de partilha e que 

ao mesmo tempo fosse um ambiente agradável de estar ali, que as pessoas quisessem 

estar ali.  

Agora, conversando com a Janice, nós estamos ainda sonhando juntas, isso de 

organização desse espaço. Espero que a gente consiga fazer esse espaço com essa cara. 

Mas eu sinto que tanto naquela época, quanto agora... mas melhorou muito. Naquela 

época eu via certo afastamento um pouco maior com relação ao espaço. Eu vejo hoje 

que tem sido usado bem mais o espaço, mas eu ainda acredito que ele ainda pode ser 

bem melhor aproveitado. Os projetos, eles estão acontecendo. Agora, tem muito o 

desconhecimento por parte da comunidade, do que está acontecendo lá. Às vezes eu 

penso que ele é um pouco subutilizado, porque muitas vezes as pessoas acham que é só 

pra aula e ele não é um espaço só pra aula, é espaço para o desenvolvimento de vários 

projetos, de várias ações que podem ser feitas ali. Mas eu acredito que está caminhando. 

Eu acho que se a gente conseguir fazer um trabalho bastante sólido, de organização e de 

divulgação, eu acho que ele tem uma grande possibilidade de se tornar um laboratório 

com muita potencialidade. 

Uma das maiores dificuldades, na minha opinião, para o desenvolvimento das 

atividades no LEMAT, é as pessoas acreditarem no laboratório. Pra mim essa é a 

principal dificuldade, porque muitas vezes as pessoas passam naquele espaço, mas 
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ficam “Ah, o laboratório de educação matemática... que se faz no laboratório?”. Tem 

gente que nem conhece, tem alunos que nem conhecem... e aí, quando conhecem, 

conhecem muito em função porque algum professor levou, algum professor comentou. 

Mas, querendo ou não, perpassa pela equipe de professores, de profissionais, levar a 

esses alunos o conhecimento do espaço. Não é fácil fazer essas coisas acontecerem e as 

pessoas acreditarem no potencial do laboratório. Em Jataí mesmo, eu me lembro que 

nós tínhamos, assim, sérios problemas, inclusive de permanência do laboratório, porque 

é muito comum as pessoas pensarem num laboratório de física, num laboratório de 

química, num laboratório de biologia, mas em um laboratório de educação matemática... 

O que se faz ali? Pra que serve aquilo ali? Pra que serve aquele espaço? Mas eu digo pra 

você que esse espaço, ele tem exercido uma contribuição muito grande no processo 

formativo quando ele é bem utilizado. Ele foi importante pro meu processo formativo, 

porque meu contato com a prática, com a questão da minha formação profissional, ela 

se modificou durante esse processo de contato com os materiais, com os recursos e dos 

diálogos que eu tinha ali, dentro daquele espaço. Vários, vários alunos meus, 

orientandos meus, que passaram pelo laboratório, hoje eles têm outra prática, outra ação 

e têm uma percepção que eu considero transformadora de educação. E eu percebo que 

muitos dos meus orientandos hoje, que passam por lá, também se veem tocados por esse 

movimento lá. Então, a experiência vivenciada durante esse período, antes, durante e 

depois da coordenação, pra mim, ela é bastante significativa. Agora é preciso que os 

professores reconheçam o valor que também se tem lá, dentro desse espaço, que não é 

uma coisa endógena, mas é algo que acontece e que vai pra fora também. Tem suas 

marcas pra fora e até no contexto de formação mesmo, humana e profissional. 

Eu penso que a contribuição que o laboratório venha a dar é muito no processo 

de perceber a Matemática não como algo encapsulado, ou simplesmente a Matemática 

rigorosa, dura, mas uma Matemática mais prazerosa. Quando esses meninos vivenciam 

essas experiências, eu percebo que muda um pouco a postura em sala de aula. Vou te 

dar um exemplo do que aconteceu na semana passada. Nós lá no laboratório, eu estava 

planejando com um orientando meu uma atividade utilizando o ábaco. Aí, no momento 

em que ele estava manipulando o ábaco ele disse: “Nossa! Com isso aqui vai ser muito 

mais fácil para ele entender (no caso seria um garoto que nós estamos trabalhando), pra 

ele entender a ideia de número”. Quando ele falou isso, “vai ser muito mais fácil dele 

perceber”, você já identifica o olhar dele, também, na ocasião era, de certa forma, de 
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admiração por uma ideia e pelo uso de um recurso que ele não estava acostumado, ele 

nem conhecia direito esse material. 

 E ele percebendo o movimento que se tem da relação do conceito com o uso 

daquele instrumento, eu não tenho dúvida que isso aí marca, marca e essas marcas ele 

vai levar adiante na sua formação. Foi assim com outros estudantes com os quais 

trabalhei em outros momentos. Eu acredito que com vários outros que passarem por aí, 

que também, um pouco desse movimento, ele vai acontecer. É claro que nem todo 

mundo a gente consegue atingir, a gente não tem nenhum tipo de dúvida com relação a 

isso, mas é como a minha eterna mestre sempre fala, sempre falou... uma vez e eu nunca 

esqueci dessa fala dela. A professora Zaíra disse o seguinte: “se a gente conseguir 

atingir um, ou dois, ou três a transformação, ela vai acontecendo, porque esse um ou 

dois ele vai afetar mais outros dois ou três, esses dois ou três ele vai afetar mais três ou 

quatro e aí a coisa vai se multiplicando” e, a partir disso aí, a gente vai tentando ver se a 

gente consegue realmente ocasionar essa transformação, seja ela social, de cidadania, 

seja ela educacional... Então, eu acho que o nosso grande papel, aqui, dentro da 

universidade, dentro do curso de licenciatura e dentro do laboratório, esse processo de 

transformação. E eu identifico, sim, já identifiquei que muito se dá e ocorre dentro desse 

espaço. 

Agora tem uma questão, só funciona e isso eu também já identifiquei, 

dependendo do coordenador que está à frente do espaço. Dependendo do coordenador, a 

coisa morre, a coisa não anda. E da equipe que trabalha lá. Se tiver um bom 

coordenador, se tem uma boa equipe, a coisa flui. Se você não tem uma boa 

coordenação, e se você não tem uma equipe que abraça, não caminha. Então, em parte, 

essa relação da equipe, do conjunto, dos professores, da coordenação, ela tem um papel 

muito importante dentro do contexto de um laboratório e a instituição, ela tem que 

perceber a relevância de um trabalho como esse. Eu me lembro que quando nós, em 92, 

na verdade acho que um pouquinho depois a professora Zaíra veio pra cá... Não sei se 

foi em 94 que ela chegou aqui... Eu me lembro que a instituição, ela abriu assim, ela 

abraçou essa ideia, e as ideias que a professora Zaíra trazia da faculdade de educação. 

Então, de certa forma, esse fato da instituição ter valorizado tudo isso eu acho que faz, 

ou fez com que o laboratório tivesse a envergadura que ele tem hoje aqui. 
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Janice Pereira Lopes 

Minha formação inicial aconteceu em Santa Maria, em Licenciatura em 

Matemática, no antigo Centro Universitário Franciscano, hoje é UNIFRA, que é uma 

instituição privada. Eu formei em 1999, e no processo formativo, acredito que isso 

ocorra com grande parte das pessoas, e aconteceu comigo... Eu não me lembro em que 

momento do curso eu tenha definido que seria professora. Eu não consigo. As pessoas 

perguntam, mas, em geral, fico rastreando em que momento esse insight aconteceu, mas 

eu não consigo saber em que momento específico do curso. Eu penso que a própria 

trajetória do curso por esse caminho, por afinidades que eu nem sabia, à época, que 

existiam, principalmente por causa da timidez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, 

do tipo nerd, aquela que todo mundo quer fazer trabalho na escola, que sempre tirava 

boas notas, do tipo que é extremamente responsável e acaba pegando a responsabilidade 

dos outros, existia aquela rotina habitual de colocar o nome e tal.  

Eu sempre fui muito dedicada aos estudos, e eu acho que as próprias exigências 

do curso de licenciatura em Matemática, em alguma medida, reativando esse meu perfil 

da Educação Básica e eu fui descobrindo afinidades para além das que eu já tinha e que 

sobrepuseram a timidez. Porque é quase que inadmissível considerar que alguém que é 

tímida, que raramente fala, se tornar professora.  Mas, se tem um momento que é um 

divisor de água, foi o meu primeiro dia em sala de aula, no Estágio. Que é quando você 

se dá conta mesmo e que a ficha cai que “agora sou eu”, “eu preciso falar”. E, apesar de 

todas as dificuldades desse momento, todos os dilemas que a gente vive naqueles 30 

segundos antes da aula, eu acredito que eu me saí bem, por isso que eu não consigo 

pensar em que momento ao longo do curso eu decidi ser professora. Essa construção foi 

acontecendo naturalmente.  

Eu fui fazendo o curso e, infelizmente, não tive um terço das oportunidades que 

os alunos do IME estão tendo hoje, não nenhuma possibilidade de experiência com 

projetos de pesquisa, nem bolsa, nenhum tipo de trabalho vinculado à monitoria junto 

com professor... Nada desse tipo. A minha formação inicial foi exclusivamente 

disciplinatória, as disciplinas, o currículo e dos estágios. Não tive nenhum tipo de 

atividade extra, exceto por participar de um evento ou outro, que obviamente, também 

vão agregando. Mas não tive, por exemplo, contato com o laboratório. Eu fui conhecer 

laboratório de Educação ou Laboratório de Ensino depois, na pós-graduação. Mas eu 

acho que escolher ser professora foi uma coisa natural, não foi escolha, acho que a 
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profissão em certa medida me escolheu. E eu me percebi dentro dela e me percebo 

dentro dela todos os dias. 

 Acho que o desafio da formação para ser professor é diário. E os desafios 

durante a nossa trajetória eles também são diários, eles nos reconstroem sempre. Eu 

continuo sendo tímida, continuo não tendo dificuldade de falar em público, mas eu 

tenho uma ferramenta psicológica que me permite abstrair isso, e eu consigo agora, com 

relativa tranquilidade falar em um auditório cheio, com 600 pessoas, quando eu 

participo de um evento. Eu acho que essas coisas a gente vai descobrindo. E o curso de 

graduação me ajudou a fazer isso. Eu formei em 1999, e em 2000, eu comecei a atuar na 

escola. No final de 1999, ainda no Rio Grande do Sul, eu fiz um concurso, para o 

Estado, para dar aulas no Ensino Fundamental e Médio. Fui aprovada nesse concurso e, 

em março de 2000, eu comecei a dar aula. Era em uma cidade do interior, ficava um 

pouco longe de Santa Maria, uns 80 km.  

Comecei dando aula para o Ensino Fundamental II, dava aula do 5º ao 8º ano, na 

época. E no segundo semestre do mesmo ano, eu comecei a dar aulas no Ensino Médio, 

por que eu tinha prestado os dois concursos, para o Ensino Fundamental e Médio. E no 

Ensino Médio eu comecei dando aulas de Física, que era uma área que eu também 

gostava e que tive um contato significativo durante a graduação, pois tinham muitas 

disciplinas de Física.  O curso se dizia habilitação para Física, então, eu tive muitas 

disciplinas específicas, por isso eu prestei o concurso. À época, a licenciatura em 

Matemática também dava habilitação para dar aulas de Física inclusive para prestar 

seleção em concurso. E aí, todos os traumas do Estágio voltaram porque agora era a 

vida real. As mesmas dificuldades, só que agora eu era a professora e, tanto a escola 

quantos os estudantes, esperam a professora entrar. E eu penso que essa entrada na 

escola imediatamente a finalização da formação inicial foi um grande desafio, porque lá 

a gente descobre que existem coisas que a gente não antecipa e tem problemas que 

nascem de um dia para o outro e que só nascem no contexto da escola mesmo, no chão 

da sala de aula. E, essa experiência me fez crescer muito e, por mais que eu tenha 

sentido muita dificuldade, principalmente em alguns momentos, porque eu tenha que 

me deslocar, eu já tinha filho, eu ficava o dia inteiro fora... quando eu comecei a 

trabalhar no Ensino Médio, eu também dava aulas à noite, então eu passava a semana 

inteira na cidade e ia para casa apenas nos finais de semana.  

Então, essas dificuldades do dia a dia, da rotina, elas incrementavam ainda mais 

a dificuldade do ser professora, naquele contexto, mas surpreendentemente, não me 
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fizeram desistir. Nessa época eu já sabia que eu queria ser professora. Por que, senão, eu 

acho que eu teria desistido, porque era muita dificuldade. E eu segui, fiquei dois anos 

trabalhando nessa cidade, no ano seguinte abriu novamente concurso para o estado, e eu 

prestei novamente para voltar para a minha cidade... porque logo que a gente forma, a 

gente quer logo um trabalho, quer ser concursado, quer estabilidade. Então, com receio 

de não ser aprovada, eu fiz o concurso para o interior, onde tinha menor concorrência, e 

funcionou, eu fui contratada já no ano seguinte. Então, quando reabriu, eu já estava com 

contrato de 40 horas, eu acabei prestando o concurso de novo para voltar para a cidade. 

Mas eu acabei nem tomando posse no concurso porque em 2002 eu me mudei de Santa 

Maria para Florianópolis para fazer o mestrado lá.  

E isso foi mais uma crise de loucura, porque eu larguei tudo, começar do zero, 

deixei tudo para trás, pedi exoneração, deixei filho para traz de novo e aí me vi no 

mestrado. E aí eu me dei conta que a minha formação inicial não era suficiente para 

lidar com todos os problemas que eu vivenciava na escola, tanto que o meu projeto de 

dissertação nasceu, exatamente, das minhas dificuldades na escola. Como eu dava aulas 

de Física, no Ensino Médio, um dos meus dilemas era “porque os meninos não 

percebem na física as coisas que a gente faz em matemática, quando o contexto é o 

ensino de função”. E essa foi minha discussão conceitual na dissertação. E aí, a gente 

vai percebendo, na trajetória da formação continuada, que tem muita lacuna na 

formação inicial, que a formação inicial não dá conta. E a própria realidade, às vezes, 

nos coloca situações que nos obriga a questionar a própria formação inicial, em que 

medida aquela formação dá conta da realidade? E, se não dá, o que falta? E, esse “o que 

falta” a gente nunca sabe direito o que é. Mas a formação continuada, uma característica 

importante, eu penso que seja exatamente abrir os nossos horizontes. Não que ela 

responda todas as nossas perguntas, pelo contrário, ela gera novas. E eu acho que essa 

seja a essência.  

Eu costumo dizer que alguma coisa que a gente tiver pesquisando, algum 

questionamento que a gente faz, se ele não trouxer novos questionamentos, é porque a 

gente não pensou suficientemente sobre aquilo. A essência da gente é sempre uma 

essência questionadora, tentando entender os porquês... “E se fosse assim?”, “E se a 

estratégia fosse essa?”, “E se o contexto fosse outro?”. Acho que a gente tem que se 

colocar nessa diversidade toda de possibilidades. E a formação continuada me trouxe 

isso, além de um questionamento, “o que eu estou fazendo aqui?”. Como eu não tinha 

uma formação inicial que tivesse me preparado para a pós-graduação, estar no mestrado 
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também foi um desafio. Entender o que é fazer um mestrado. Como eu me comporto 

neste cenário? Porque é um cenário totalmente diferente da graduação. Por mais que a 

gente reconheça que esse momento da formação, ele representa para a nossa formação 

continuada, nem sempre é simples compreender o cenário da pós-graduação, da 

formação continuada.  

É fácil entrar? Não é! Mas, às vezes, também não é fácil sair, se a gente não 

consegue entender essa trajetória. Eu fui descobrir o que é um mestrado, estando dentro 

do mestrado. Isso não significa que tenha sido fácil entrar. Foi um exercício bem 

desafiador, fazer meses e meses de estudos e, como eu não tive essa experiência na 

graduação, eu tive que aprender a estudar. Tive que aprender a pensar a pesquisa. O 

meu primeiro movimento de pesquisa, se é que dá para pensar foi pesquisa, foi no 

Trabalho de Conclusão de Curso. Que não foi um trabalho vinculado à prática, que não 

tinha os mesmos moldes que se tem hoje, aqui no IME. O trabalho que eu fiz foi 

bibliográfico, trabalhando conteúdos matemáticos mesmo, discutindo teoricamente o 

Teorema Fundamental da Álgebra.  

Então, era uma pesquisa diferente da de pós-graduação. Aí eu fui para um 

cenário de uma pós-graduação em ensino de ciências, na Federal de Santa Catarina, um 

programa novo que abriu em 2002, que era descendente do programa que tinha lá em 

educação e aí os professores que atuavam no ensino de ciências lá abriram esse 

programa que chama Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. E tem 

grandes nomes da área das ciências lá: José Angotti, o Delizoicov... São a galera top 

mesmo. Eu me vi no contexto e com essas pessoas, inclusive sendo orientada pelo 

Angotti, que para mim era um referencial super, que foi alguém que estudei muito para 

fazer a seleção. Então era tudo muito novo. Eu tive dois momentos formativos durante o 

mestrado: entender o que é o mestrado, como se faz pesquisa, que eu aprendi ali, e 

perceber o quanto aquilo estava me ajudando a pensar minha prática. Uma prática que 

eu não estava tendo em paralelo com a formação continuada, mas foi exatamente o que 

me levou pra lá, que foi esse dilema com o ensino de física que gerou meu projeto de 

mestrado.  

E aí, uma vez superado esse desafio do mestrado, eu naturalmente acabei 

seguindo no caminho do doutorado e também, outra vez, as minhas experiências de sala 

de aula me levaram para as pesquisas de doutorado. Eu já atuava em Florianópolis. Eu 

terminei o mestrado em 2004, maio de 2004. No segundo semestre de 2004, comecei a 

dar aula como professora substituta no antigo CEFET, lá em Santa Catarina, dava aula 
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para o ensino médio e, aí, fiquei um ano e meio atuando lá e, em 2005, eu comecei a 

atuar na UDESC, que era a universidade do estado de Santa Catarina, num curso de 

pedagogia à distância. Aí eu trabalhava a disciplina de metodologia da Matemática 

nesse curso de pedagogia. Também foram experiências extremamente gratificantes 

porque eram outros cenários. Trabalhar, mesmo na educação básica, num cenário de 

uma escola técnica é diferente do que trabalhar em uma escola de educação básica de 

onde eu vinha do sul. E trabalhar numa universidade, para mim então, era algo muito 

novo.  

Além de estar na universidade, de ter dinâmicas diferentes ser outro nível, é 

outro cenário de atuação e de formação, tinha esse elemento diferenciado de trabalhar à 

distância. Então, foi um novo desafio. E os desafios que eu fui vivendo e as dificuldades 

que eu vinha percebendo durante esse trabalho do curso à distância, foi o que gerou, 

desencadeou o projeto de pesquisa do doutorado que era exatamente a Formação do 

Professor no contexto da educação à distância. Eu acabei pesquisando a Formação do 

Professor de Matemática no cenário de um curso de licenciatura a distância que a UFSC 

oferecia, na época, pela UAB, Universidade Aberta do Brasil. Eu acho que essa quase 

naturalidade de como que as coisas foram acontecendo, porque eu sempre tenho uma 

tendência de me dedicar a coisas que façam muito sentido pra mim, pra minha trajetória 

formativa, pra questões que são inquietantes pra mim. E eu acabo levando um pouco 

isso quando eu dou aula, principalmente quando dou aula de metodologia da pesquisa 

na especialização ou quando eu trabalho com iniciação à pesquisa na graduação, que é 

sugerir que os alunos percebam quais são as suas inquietações, porque quando a gente 

acredita ou leva a sério uma determinada questão, um determinado questionamento, é 

mais fácil da gente seguir adiante. Por que aquilo, em alguma medida, tem importância 

para a gente. Então, eu penso que isso me ajudou muito a permanecer no cenário da 

pesquisa até hoje, depois que a gente entra, a gente não sai mais, principalmente se a 

gente continua dando aula, e para ver o quanto faz diferença a formação continuada e 

para perceber o quando a gente é inacabada sempre.  

Até hoje tem coisas que acontecem no contexto da universidade que eu nunca 

vivi, e que a gente reaprende quando tem um desafio desses. Coordenar o laboratório, 

para mim, foi um desafio muito grande. Primeiro, por reconhecer a importância que ele 

tem historicamente dentro do IME e, ao mesmo tempo, por não me sentir à vontade 

nessa coordenação por ser alguém de fora, uma forasteira chegando. E eu via que as 

outras coordenações todas eram de pessoas que, historicamente, já eram inclusive ex-



 
117 

 

alunos da graduação, que conheciam o valor, inclusive, sentimental desse local para o 

cenário do IME, da universidade. E tinha a presença da professora Zaira aqui 

permanentemente. Confesso que foi um desafio triplo essa coordenação, mas essa 

coordenação tem me trazido muitos aprendizados, desafios novos que foram chegando, 

em função da dimensão que o laboratório tem tomado nos últimos anos e que tem dado 

visibilidade para o trabalho que a gente faz. E, quando a gente tem visibilidade, a gente 

tem o dobro da responsabilidade, mas tem valido a pena.  

E a formação continuada, ela é continuada justamente porque ela nunca termina. 

Eu continuo sempre preocupada em melhorar o que eu faço, sou extremamente crítica 

em relação ao que eu faço. Então, se eu dei uma aula de uma disciplina nesse semestre, 

no semestre que vem não será a mesma, eu continuo tendo pesadelos antes do primeiro 

dia de aula, ou seja, eu continuo sendo tímida, mas eu continuo fazendo as coisas. 

Porque eu não me imagino sendo outra pessoa que não seja essa, que é professora. Seja 

na universidade, seja em outro lugar... Porque uma coisa que eu sinto falta é da escola. 

E aí eu tenho uma vantagem, que é estar no PIBID, porque ele me aproxima da escola. 

E tenho a vantagem de estar no laboratório, porque ele também me aproxima da escola, 

em função dos projetos que a gente tem feito. E isso, em certa medida me reenergizou, 

nesses nove anos de UFG. Porque, quando eu cheguei aqui nos primeiros anos, eu 

trabalhava mais na graduação, aulas na Matemática, na agronomia, nas engenharias, 

dando aulas de cálculo. E isso, para mim, foi uma ruptura muito bruta com o cenário 

que eu vinha, que era o trabalho com a Educação Básica. E eu gosto desse diálogo com 

a escola, acho que ele ajuda a gente a manter os dois pés na realidade. Isso nos ajuda 

também na formação, eu acho que é fundamental, quando a gente é professor. Fora um 

monte de outras coisas que tem me ajudado muito, a coordenação do PIBID, a 

coordenação de área aqui do IME, a coordenação de gestão junto com a professora 

Jaqueline, na PROGRAD, e nos últimos três anos na coordenação institucional, fazendo 

a gestão de mais de 900 bolsistas, que também é um grande desafio, mas também é 

muito formador em todos os sentidos, principalmente das relações humanas. Eu sempre 

brinco que, se o PIBID tem me ajudado, uma coisa foi ter paciência, porque lidar com 

seres humanos é muito difícil.  

Acho que, tudo aquilo que a gente incorpora como função, independente da área, 

inclusive na área burocrática, nos ajuda a melhorar em alguma medida como professora. 

Seja para ver as coisas, perceber as conexões, por exemplo, do que é uma atividade na 

Pró-Reitoria de Graduação e o que é uma atividade aqui, como essas coisas se 
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relacionam. Porque, quando a gente não tem esse olhar mais macro, a gente tende a 

pensar que a universidade nasce e morre na sala de aula da graduação, e não é.  Talvez 

seja um dos braços fundamentais, assim como a pesquisa e a extensão, mas o ensino 

conversa com todas as outras, reciprocamente, como a pesquisa e a extensão também. 

Eu sou outra Janice depois desses nove anos aqui e desse arsenal de coisas que eu me 

envolvi. 

Comecei a trabalhar na UFG em julho de 2008.  Meu trabalho na coordenação 

iniciou em 2014. As coisas vão acontecendo, e eu não tenho muita preocupação com 

essa coisa burocrática de controle... No final do ano passado, eu me dei conta que meu 

mandato já tinha vencido. Aí eu chamei o pessoal e disse: “gente, alguém vai assumir a 

coordenação?”. Eu estou na coordenação desde 2014. Então, 2014 – 2016, 2017 está 

sendo o meu segundo mandato. Eu tenho feito tanta coisa e estou percebendo que essas 

coisas estão devolvendo possibilidades importantes, que eu tenho dito “gente, se 

ninguém quiser, me deixem continuar, pelo menos até terminar as coisas que eu 

comecei”. A gente deu um gás novo para o laboratório, fez um trabalho muito intensivo 

de melhorar o modo como as pessoas viam as atividades que acontecem lá, isso quando 

viam, porque a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de visibilidade, 

principalmente dentro do IME. As pessoas não têm muita noção das coisas que a gente 

faz lá. E a gente tem feito muita coisa de várias naturezas diferentes e a gente tem feito 

um trabalho bem legal nisso. Temos feito um trabalho bem legal, e eu queria ajudar a 

concretizar, que é esse processo do LEMAT virar um núcleo museológico, do Museu de 

Ciências. Que é relativamente recente, embora o projeto do Museu tenha quatro anos, 

faz dois anos que eu estou à frente desse trabalho com o Museu.  Pensando o laboratório 

como núcleo Museológico, que é um desafio muito grande e algo inovador.  

Essa questão do LEMAT, como núcleo museológico, ainda está em processo, eu 

inclusive buscando algumas inspirações para pensar como a gente vê o laboratório nesse 

processo. O primeiro desafio foi entender o laboratório como núcleo museológico e, nas 

primeiras reuniões que eu participava junto com o pessoal que veio de São Paulo para 

ajudar na estruturação do Museu de Ciência da UFG, era que eu não conseguia ver a 

potencialidade do laboratório como um núcleo museológico. Porque eu tinha uma visão 

muito no senso comum, muito restrito, do que é um museu. Que era nessa lógica de ter 

um acervo disponível para fazer visitação e que, no geral, remete a cenários históricos 

ou algo muito tecnológico, como os museus mais modernos já têm hoje, principalmente, 

na Europa. E, conversando com essas pessoas, eu pude perceber que essa é só uma 
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possibilidade de se pensar núcleo museológico. E o mais desafiador foi que, no contexto 

da UFG, o LEMAT, pelo menos até agora, da lista de núcleos que a gente tem 

vinculados, é o único que a gente tem com esse perfil que, vamos dizer, de exposição de 

acervos, mas um perfil de dinâmicas museológicas.  

Então, não existe uma referência para a gente. A gente não faz o que um museu 

antropológico faz, por exemplo. O museu antropológico é, naturalmente, um núcleo 

museológico, mas ele tem uma característica específica. Assim como o Centro Cultural 

da UFG, que também é um núcleo museológico, mas se difere do museu antropológico 

e do LEMAT. Então, a gente não tem nem em quem se inspirar, estou buscando 

inspiração em museus da Europa, da Alemanha... Então, a gente está construindo essa 

ideia, mas nesse processo, na conversa com as pessoas que tem essa relação 

museológica mais forte, principalmente com a professora Ivanilda, que é da museologia, 

que eu tenho interagido mais, principalmente por causa da exposição que a gente 

lançou, que é a primeira exposição do Museu de Ciências, dia 25 de setembro. A gente 

tem conversado muito, e eu tenho começado a perceber que o laboratório tem muito 

potencial para isso. E, na perspectiva de núcleo museológico, o laboratório deixa de ser 

só um espaço de formação para licenciandos e de formação continuada para professores, 

mas se torna um espaço de interação com o conhecimento matemático, que é algo que a 

gente já faz com o viés pedagógico formativo, mas nem sempre a gente faz com viés 

informativo e de divulgação.  

Então, o que eu tenho construído em termos de ideia do LEMAT, enquanto 

núcleo museológico é um espaço de construção de conhecimento científico, em especial 

do campo da Matemática, que carrega essa responsabilidade de divulgação do 

conhecimento matemático, em todas as suas nuances. Considerando que é um 

laboratório de Educação Matemática, a nuance da Educação Matemática acaba tendo o 

foco central. O uso de materiais, tantos materiais que já existem, quanto construção de 

materiais, qualquer tipo de elemento que nos permita divulgar o conhecimento, no 

sentido de ele alcance o maior número de pessoas. Essa é a ideia de LEMAT como 

núcleo museológico que nós estamos começando a construir. Isso ainda está em fase 

bem prematura, nesse semestre eu construí um projeto de estágio para discutir com os 

estagiários, que se inscreveram, para pensarmos juntos, uma construção preliminar 

dessa ideia, fazermos pesquisas, olharmos o que alguns museus fazem com relação a 

isso. Porque não podemos pegar como referência os museus de ciências, porque eles 

têm outra natureza de conhecimento, diferente da nossa.  



 
120 

 

Para comunicar ciências da natureza, a gente usa determinadas linguagens, para 

ciências e conhecimentos matemáticos, relacionadas à área do curso de Matemática, a 

gente precisa de outro tipo de linguagem. Então, eu preciso saber como comunicar essas 

coisas, como alcançar essas pessoas. Estamos em uma fase bem embrionária desse 

processo, mas eu confesso que estou bem animada com isso, e por esse motivo eu não 

quero sair da coordenação agora, porque estamos construindo diálogos 

superinteressantes com outras áreas. E eu tenho convicção que isso vai construir um 

novo LEMAT, um LEMAT do futuro. Daqui uns cinco anos, não que eu queira ficar no 

LEMAT esse tempo todo, mas eu consigo vislumbrar um LEMAT diferente. Que não 

significa romper com o que ele faz, mas ampliar e, em alguma medida, também ampliar 

o acesso. Ampliar a quantidade e a diversidade do que a gente já produz e já promove 

ali dentro, mas ampliar o acesso das pessoas, principalmente, dentro do IME e da 

própria UFG, que é onde parece que a gente tem mais dificuldade. Mas, de tanto bater 

na tecla, uma hora a gente convence que o que a gente faz também é Matemática, isso é 

outro desafio. 

A expressão Educação Matemática é tão ampla que fica quase impossível a 

gente definir o que é um laboratório de Educação Matemática. Mas uma coisa que eu 

tenho certeza é que o LEMAT não é um laboratório de Ensino ou, pelo menos, não é só 

isso. E, às vezes, as pessoas confundem, ao falar do LEMAT, como um laboratório de 

Ensino. Acho que ele passa pelo ensino, por que esse é um viés da missão do 

laboratório, mas a pesquisa passa ali também. E no meu período de coordenação, eu 

tenho feito algumas atividades de pesquisa que passam por ali. A gente tem pesquisas 

vinculadas aos projetos de extensão que a gente faz, as atividades que a gente faz no 

laboratório, e a extensão também passa por eles. O LEMAT, considerando inclusive 

toda a extensão da Educação Matemática, passa pela pesquisa, pelo ensino, pela 

extensão, formação inicial, formação continuada e todas as tendências, quase infinitas, 

que temos dentro da Educação Matemática.  

O LEMAT é como se fosse uma célula viva permanentemente de formação, em 

todos os sentidos, não conseguiria definir com uma definição limitada, sintética, acho 

que o laboratório é um núcleo amplo de formação em todos os aspectos, para ensinar, 

para aprender, formação inicial, formação continuada, formação de relações 

interpessoais... e é incrível como a gente percebe a diferença dos estagiários quando eles 

entram e quando eles saem do LEMAT, principalmente, porque grande parte deles não 

conhecem o que é um laboratório. Então, quando eles entram, se surpreendem com tudo 
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que tem lá tanto de material quanto de atividades que desenvolvemos lá. Eu penso que o 

LEMAT em si, é um ser vivo que vive produzindo coisa nova em termos de formação. 

Se tivesse que usar uma única palavra para traduzir o LEMAT, seria formação, no 

espectro mais amplo. Se fossemos fazer uma lista, só de atividades que desenvolvemos 

no LEMAT, só esse semestre, daria para se ter a noção do quanto é difícil dizer que o 

laboratório é só um laboratório de ensino. A gente faz muita coisa ali: faz ensino, faz 

pesquisa, faz extensão, faz formação humana, e eu falo isso também, porque todo 

semestre é um desafio, porque eu não sei qual aluno que vem, eu não conheço o perfil 

dos alunos, porque tem três anos que estou fora da sala de aula da graduação, e isso é 

desafiador.  

Cada sujeito é um sujeito, cada estagiário traz uma vivência diferente, trazem 

dificuldades diferentes... mas eu tenho dado muita sorte, embora eu não acredite em 

sorte, mas tenho dado muita sorte de sempre ter muita gente boa trabalhando no 

laboratório, que são pessoas que, embora não conheçam o laboratório, o início da 

experiência parece despertar neles certo comprometimento com o espaço e com o 

trabalho que a gente faz. Acredito que isso seja um resultado natural da forma que a 

gente leva a importância do laboratório e, eu sempre coloco para eles, como sendo 

grande responsabilidade, o fato de ser estagiário do LEMAT e ser um pedaço do 

LEMAT onde quer que eles estejam. E isso a gente tem que levar sempre. Não dá para 

definir o laboratório como um espaço físico em que a gente tem acervo, material, 

projetos vinculados à licenciatura, a gente tem muito mais que isso ali. Tem coisas que a 

gente nem define, que a gente faz no andar natural, no dia a dia, atendemos pessoas 

externas pela tutoria, atende professor do IME, atende professor de outras 

universidades, faz formação de professor pelo projeto que a gente tem de extensão junto 

com o Labin, lá da pedagogia. Estamos fazendo formação para jogos digitais. Fazemos 

muitas coisas e vêm mais coisas por aí, porque agora estamos virando núcleo 

museológico, onde a gente constrói conhecimento, ressignifica conhecimento 

matemático e nosso desafio é divulgar essas coisas. 

Temos os projetos de estágio, que são clássicos, que já aconteciam antes da 

minha gestão, que são: o Projeto de Tutoria e o Vivenciando o LEMAT. O Projeto de 

Tutoria, ele tem a preocupação em atender a comunidade, em geral, ele atende alunos da 

Educação Básica, que tem algum tipo de dificuldade com estudo na área de Matemática. 

E isso desperta um perfil diferente na formação. E eu sempre falo para os meninos que 

procuram o projeto que a ideia não é uma monitoria e nem aula particular, mas sim, um 
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cenário diferenciado para se aprender como ensinar. Para aprender no processo como eu 

comunico matematicamente, que tipo de recurso pode-se usar para auxiliar, e isso tem 

contribuído muito para os estagiários, principalmente, antes do estágio na escola, que 

são os estágios III e IV. Quando eles passam por essa experiência, eles passam a 

perceber que é muito mais complexo do que elaborar um plano de aula, que eles fazem 

em Didática II, por exemplo.  

Elaborar um plano de aula é um dos elementos fundamentais para eu dar uma 

aula. É preciso pensar em recursos, no perfil dos alunos, se a situação é favorável a 

determinado recurso... Então, eu penso que alguns dos projetos que fazemos no 

laboratório, ajudam os alunos a construírem significados para aquelas construções que 

eles fazem, teoricamente, dentro das disciplinas, que às vezes o limitante do currículo e 

do tempo do semestre não são suficientes para que esses significados sejam construídos. 

Já o Vivenciando o LEMAT, ele é um projeto que eu digo que é o laranja do 

laboratório, porque ele é pau para toda obra, no sentido mais positivo possível. Os 

meninos se envolvem com tudo, com todas as atividades, embora eu tenha colocado 

como regra que todos os estagiários devem conhecer o que os outros fazem e as 

demandas, que são comuns, todos se envolvem. Por exemplo, todas as demandas 

relativas ao Museu de Ciências são demandas de todos os projetos.  

Nesse semestre, temos seis ou sete projetos que são: o da Tutoria, o Vivenciando 

o LEMAT, que tem como característica muito mais de conhecimento da logística do 

laboratório e aí é a logística, desde o conhecimento dos materiais, do controle de saída e 

de entrada, conhecer o acervo, inclusive para poder sugerir, caso alguém procure 

indicação de material para trabalhar determinado conteúdo, ou determinado perfil de 

aluno. Entender como é a logística de uso desse espaço e vivenciar todas as atividades 

vinculadas também a atividades externas, como o CONPEEX. Inclusive, esse ano, 

vamos para o CONPEEX de Catalão. Isso tudo passa pelo Vivenciando o LEMAT. Os 

alunos vivenciam tudo que a gente passa ali dentro.  

Além desses, temos o projeto Educação Matemática em museus, que eu criei 

esse ano, para fazer esse estudo e análise de cenários de museus que a gente tenha para 

divulgação do conhecimento matemático, para buscar inspiração e repensar esse lado do 

laboratório que está nascendo agora. Para ver se a gente consegue construir uma 

identidade para o laboratório enquanto núcleo museológico. Uma identidade que 

agregue a essa identidade que já temos. Como se a gente estivesse criando um LEMAT 

moderninho, com outra roupagem. Então, a gente precisa pensar como comunicar aquilo 
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que a gente já faz e como vamos comunicar aquele monte de outras coisas que a gente 

sempre fez e queria comunicar e não conseguia. Tendo um espaço, como o Museu de 

Ciências da UFG, que se pretende ser um espaço bem grande e de ampla divulgação, a 

gente precisa repensar como é que a gente estará nesse espaço e como vamos usufruir 

desse espaço para que a gente tenha também tenha um retorno positivo de divulgação do 

que a gente faz aqui. Esse projeto tem essa intenção e também de gerar um contato 

maior desses estagiários com a experiência da exposição e do museu. Como eu falei 

antes, o Museu de Ciências está sendo construído há quatro anos. Entregamos o projeto 

dele no ano passado, e a exposição que lançamos dia 25 de setembro está sendo gestada 

há dezoito meses.  

Ou seja, não é algo que nasce rápido, é um processo bastante meticuloso, de 

muita negociação, porque exposição requer outros núcleos participando, e a ideia era 

que a gente conseguisse demonstrar uma parcela desses núcleos. Então, o processo de 

construção é bastante detalhado e complexo, e é uma experiência formativa muito 

importante. E por mais que seja difícil, que seja algo muito novo para a gente, essa 

experiência já nos coloca o desafio de como é falar de Matemática, quando ela está 

dialogando com cenários não matemáticos. Por exemplo, no projeto da exposição, 

construímos o projeto utilizando a sequência de Fibonacci, e a representação da 

helicoide, da razão áurea, foi um desafio muito grande. Fazer o desenho, já foi um 

desafio muito grande, pensar o espaço físico e como a gente ia fazer o diálogo com os 

outros cenários, foram desafios muito grandes.  

Tanto que, quando eu aceitei que o LEMAT fizesse parte, eu não tinha noção de 

como isso aconteceria, mas hoje, olhando a exposição materializada, eu me orgulho 

muito desse trabalho, hoje eu vejo quanto isso fez sentido, o quanto é possível ver esse 

diálogo muito claramente, e os estagiários que passaram por esse projeto, como eu disse 

durou dezoito meses, muitos estagiários, que entraram e saíram do laboratório, e 

fizeram parte desse movimento. E é muito legal ver o quanto eles cresceram vendo o 

LEMAT nesse outro contexto, e isso ajudou a revalorizar o que eles já sabiam do 

LEMAT. Parece que o LEMAT ganhou um status diferenciado, inclusive, pelo olhar 

dos alunos. Então, acho que essa perspectiva de formação é muito importante. Como eu 

disse que todos os estagiários passam pelos projetos, todos acabam tendo contato com a 

exposição, com o museu e com as discussões que a gente faz lá.  

Além desse projeto, a gente tem outro que está vinculado ao cubo mágico, que 

foi criado em 2016/2, e o desafio desse projeto era tentar olhar para o cubo mágico 
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como um recurso cognitivo de formação do conhecimento matemático. E tentar 

perceber como os movimentos daquela construção do cubo mágico desencadeiam um 

processo cognitivo. E tem uma professora que trabalha com isso, que dá oficina, que me 

procurou. E conversando a gente aceitou fazer esse projeto que está na segunda edição 

dele nesse semestre. No final da primeira edição nós conseguimos fazer uma primeira 

tabela de categorização de etapas de construção vinculadas a etapas de cognição. 

Estamos longe do que a gente gostaria, mas eu penso que esses projetos novos estão 

mostrando o tanto de tantas outras coisas que a gente pode fazer e o quanto tem muita 

coisa dentro do LEMAT que pode desencadear isso. Falta perna, porque falta gente lá. 

Eu tenho muitas outras demandas além do laboratório, então, não consigo fazer tudo o 

que eu gostaria.  

A gente tem a Lorena37, que é pedagoga, que tem dado uma força muito grande 

nesse trabalho. E tem o Vagner, que é da parte administrativa. Mas como os estagiários 

são transitórios, a gente nunca tem uma equipe razoável, com bolsista e tal, que pudesse 

nos auxiliar nisso, pra colocar, pelo menos um terço das coisas que eu imagino, em 

ação. Então, são muitas coisas que a gente vai fazendo ao longo desse processo na 

coordenação, construindo projetos novos, que não eram projetos que eram imaginados 

há tempos atrás, mas que vão se apresentando pelas demandas que a gente tem. Esse 

projeto mesmo, de educação matemática e museu, nasceu exatamente dessa necessidade 

de pensar o LEMAT, porque, na minha leitura, não basta estar lá como núcleo 

museológico, a gente precisa saber o que é isso, como é que a gente se transforma em 

núcleo museológico, como é que a gente pode se melhorar, revisitando as coisas que a 

gente já faz e fazendo coisas novas e ao mesmo tempo continuando a levar o nome do 

LEMAT do modo que a gente tem feito e quiçá levar para outros lugares.  

Reunião passada, conversando com a professora Jaqueline, que é a vice-

coordenadora, a gente já estava elucubrando possibilidades de criar algum modo de 

divulgar o LEMAT internacionalmente, em eventos, essas coisas... Porque se a gente for 

mapear, são poucos os laboratórios de educação matemática e são poucos os que têm 

essa diversidade de coisas que o LEMAT faz. Se tem uma coisa que me angustia nessa 

coordenação é o fato de a gente fazer uma infinidade de coisas que a gente não dá conta 

de divulgar. A gente não consegue registrar tudo o que faz, divulgar amplamente tudo o 

que faz e isso eu acho que uma dificuldade que a gente tem e, em certa medida também, 

                                                           
37 Lorena Rosa Silva – Téc. em Assuntos Educacionais, que substituiu a Silmara após sua aposentadoria. 
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vai brecando um pouco, impedindo um pouco do nosso crescimento, mas isso é reflexo 

também do tamanho. O LEMAT cada vez maior, em termos de frentes de trabalho e a 

nossa equipe continua do mesmo tamanho. Então, são as mesmas pessoas fazendo mais 

coisas, fora as outras milésimas que eles fazem. Então, tem muita coisa legal.  

 Temos dois projetos esse semestre vinculados à tecnologia: um projeto que eu 

criei, que é para trabalhar com os meninos a questão da divulgação usando a tecnologia, 

usando sites, por exemplo, “como é divulgar uma notícia no site?”. Primeira coisa é 

preciso ter noção da responsabilidade do que é divulgação científica. Então, esse projeto 

nasceu com isso. E aí, quando a gente pensa “o que isso tem a ver com a formação 

inicial do professor?”... Ora, se o professor é, em tese, também um pesquisador, é um 

divulgador natural da ciência e do conhecimento matemático, ele precisa saber a 

responsabilidade que ele tem quando ele verbaliza e quando ele comunica essas coisas, 

aí seja pela verbalização, seja pela escrita, ou seja, pelo que a gente divulga no site. 

Então, são essas discussões que a gente faz lá. E o projeto mais recente que é dessa 

parceria que a gente tem com a pedagogia, que é um projeto vinculado a um grupo que 

chama @ped, que é ações pedagógicas com jogos digitais, que é pensar planejamento 

de intervenções e de estratégias de ensino de Matemática usando recursos digitais, 

jogos, softwares etc. Esse também está numa fase embrionária, essa parceria começou 

esse semestre por meio, principalmente, de um projeto de extensão e a ideia é que o 

laboratório entre como parceiro para atuar na fase do ensino fundamental dois e ensino 

médio.  

Em princípio, nessa ONG que chama Sete, que é a ONG original do projeto que 

é feito pela pedagogia que atende alunos desde as séries iniciais até o ensino médio. 

Eles têm feito um trabalho de Matemática básica com a maioria dos alunos e a ideia é 

que a gente amplie agora esse atendimento, essas discussões, usando esses recursos 

digitais para atender os alunos dos níveis mais adiantados, fundamental dois e o ensino 

médio. Ou seja, tem muita coisa acontecendo lá dentro e tem muita que não está 

acontecendo, porque a gente não está dando conta. Mas eu penso que ali é uma fonte 

inesgotável de atividades pedagógicas, de atividades formativas, de atividades de 

pesquisa e de atividades de extensão. Se a gente conseguir ter sensibilidade de perceber, 

a gente não para de trabalhar lá dentro porque tem muita coisa legal pra fazer. 

E se tem uma coisa que me orgulha, é perceber o quanto essa experiência, 

mesmo sendo rápida, para os meninos da licenciatura, modifica o olhar que eles têm e 

até o carinho pelo laboratório. Normalmente, quando eu faço entrevista eu pergunto: 
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“você já entrou no laboratório?”, “não” ou “eu já entrei pra pegar um livro”, “e você já 

ouviu falar sobre o que a gente faz lá dentro?”, “não”. Um mês depois, eles estão com o 

olho brilhando, gigante e dizendo: “Uau, eu não sabia que o laboratório fazia tudo isso”. 

E eles começam a voltar pro laboratório, trazem os colegas e começam a se envolver 

nessas atividades. É um trabalho de formiguinha? É. Porque a cada semestre a gente tem 

em média 6 estagiários, semestre passado eu tinha 12, esse semestre eu tenho 8, então 

são quantidades que são flutuantes, mas eles também nos ajudam a divulgar o que a 

gente faz.  

As atividades dos projetos dependem muito do perfil do projeto. Por exemplo, o 

projeto Tutoria, que é um projeto bem especifico, que tem essa questão do atendimento, 

ele depende muito da característica da demanda que chega. Então, por exemplo, a gente 

já teve, nesse meu tempo de coordenação, uma diversidade muito grande de perfis de 

estudantes atendidos: estudantes com autismo, estudantes com Síndrome de Down, a 

gente teve estudantes com dificuldades básicas, básicas mesmo de Matemática, que 

estavam na segunda fase do fundamental, mas não tinham Matemática básica, a gente já 

atendeu alunos que estavam no cursinho, já atendeu alunos que estão no ensino médio, 

enfim... e aí, para cada característica desses atendimentos, a gente pensa estratégias de 

atendimento. Primeiro momento do planejamento nasce da sondagem.  

Então, os estagiários, primeiro entram em contato com os estudantes, até porque 

tem toda essa coisa da afinidade. Até porque, normalmente, quem procura não é o 

próprio estudante, é o pai que traz, ou é, por exemplo, como a maioria dos casos que 

vem do CEPAE, é o professor do CEPAE que indicou e sugeriu que o pai trouxesse, 

porque ele identificou algumas deficiências do estudante. Então, assim, é mais um 

momento de estudar Matemática. Um conteúdo, um conhecimento que na maioria dos 

casos não é muito atraente. Então, a gente precisa lidar com isso, em um primeiro 

momento, em qualquer situação. Eu sempre brinco com os alunos que a nossa principal 

preocupação precisa ser fazer as pessoas virem falar com a gente, senão a gente não 

consegue comunicar nada.  

Quando a gente vai para o CONPEEX, quando a gente vai ao Espaço das 

Profissões, que a gente monta estandes, que a gente vai aos lugares e leva os jogos, eu 

digo que o nosso grande desafio é fazer com que as pessoas cheguem perto da gente. E 

elas, geralmente, chegam porque nós temos materiais legais, tudo muito colorido e elas 

chegam sem saber que a gente é da Matemática, nessa conversa a gente tenta mostrar a 

Matemática por outro caminho. Esse é um dos desafios da tutoria também, tentar tocar 
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esse menino que vem, fazê-lo ver que aquele pode ser um momento legal. Um momento 

que pode ser construtivo em termos de conhecimento específico, mas também pode ser 

construtivo no sentido de ele rever a Matemática com olhos um pouco mais amistosos. 

A gente não faz atividade de atendimento, se não tiver algum de planejamento 

vinculado, algum recurso, desde os que temos no laboratório ou outros que a gente 

desconfie que pode ser interessante para o aluno. Já tivemos atendimento que usamos a 

situação de um jogo que o aluno disse que jogava, então, o estagiário foi pesquisar e 

construiu situações envolvendo esse cenário que era particular e amistoso para o aluno. 

Então, os planejamentos da tutoria estão vinculados a essa realidade.  

A partir do que temos de demanda, eu, os estagiários e a Lorena, que é pedagoga 

e nos ajuda muito neste sentido, a gente pensa em qual estratégia é melhor para atender 

aquelas necessidades, seja as necessidades nas relações, que é o primeiro desafio, ou as 

necessidades conceituais. As atividades do Vivenciando são, praticamente, atividades 

fixas, que é o conjunto de atividades de logística do laboratório, que é a manutenção dos 

armários, organização dos acervos, recepção e organização das doações que a gente 

tem, acompanhamento dos empréstimos e, mais do que isso, a construção de legendas e 

de tipo um folheto em que a gente tenha todos os recursos que temos disponíveis dentro 

do laboratório, todo acervo, que tenham indicações didático-pedagógicas para esses 

recursos.  

Os estagiários, todo semestre, elegem alguns daqueles recursos e fazem um 

trabalho de estudo desse recurso, para identificar a origem histórica, quando possível, 

objetivos daquele recurso, quando é um recurso que já nasce com finalidade didática 

ele, em geral, já traz alguns objetivos didáticos. Mas, quando não é, a gente constrói um 

caderno ou um folder grande, que fique disponível para quando as pessoas vierem ao 

laboratório. Aí a pessoa pergunta: “que materiais vocês têm?”, aí a gente tem tipo uma 

bíblia gigante com toda nossa listagem. A gente tem isso no computador, algumas 

coisas que a gente já conseguiu construir, mas ainda não temos a versão impressa. 

Estamos longe disso, porque temos muita coisa naqueles quatro armários, muita coisa 

mesmo. Aí eu não estou nem falando do acervo bibliográfico, só de material. Esse é o 

trabalho que talvez esteja mais próximo com o diálogo com curso de formação, que é 

esse contato com os materiais, muitos deles nem conhecem, alguns eles até conhecem, 

mas não sabem quais são as possibilidades de uso. Então, eles escolhem o recurso, 

estudam sobre ele, indica atividades, instrui sugestões para o professor. A gente, 
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inclusive, tem feito semestralmente um rodízio do material que a gente deixa disponível 

do lado de fora do laboratório, para poder divulgar as coisas que estão lá dentro.  

Todo semestre a gente muda os recursos que ficam expostos do lado de fora do 

laboratório e muda também as legendas de como esses recursos podem ser utilizados. 

Do cubo mágico o planejamento é muito específico, e a gente depende muito do aluno 

que vem. Na primeira versão, por exemplo, tivemos três estagiários que não sabiam 

montar. Então, o planejamento das atividades foi feito a partir dessa realidade, primeiro 

de ajudar os estudantes a montarem e usar essa experiência da montagem para pensar 

sobre o processo de construção e quais são os processos que estão nas entrelinhas da 

montagem que tem vínculo com a questão da cognição. É outro projeto que acontece 

sempre à luz do perfil do estagiário que entra. Esse semestre, temos um estagiário e ele 

monta uns seis cubos diferentes. Então, o projeto tem outro perfil. A gente tenta as 

características de montagem que ele tem, quais são as afinidades que ele já tem e, 

juntando essas experiências com os objetivos que é construir essa característica 

cognitiva do processo de montagem, chegar a uma nova tabela, similar àquela da 

primeira edição.  

Cada projeto tem uma natureza específica. O do museu, por exemplo, agora com 

o lançamento da exposição, temos trabalhado muito sobre a exposição. E esse trabalho 

da pesquisa, que estava lá nos propósitos, estava o de mapear as experiências de museu 

de Matemática, para pensar e estudar o LEMAT, enquanto núcleo museológico, mas a 

gente ainda não conseguiu fazer, porque a gente lançou a exposição no dia 25, então, 

começamos o semestre pensando sobre a exposição e as ações educativas. O laboratório 

está na exposição, no projeto expográfico, que foi pensar a disposição dos acervos 

usando as medidas da Sequência de Fibonacci, tanto para distribuir na horizontal quanto 

na vertical, fizemos uma logística de cálculo muito trabalhosa, mas ficou muito bom o 

resultado. E, para discutir o que tem de Matemática nesse conteúdo, construímos duas 

situações, que é discutir fractais, que tem a ver com essa questão das proporções e 

discutir a questão das proporções vinculadas, por exemplo, a padrões de beleza, que é 

algo que está muito em voga.  

Então, construímos essas duas ações educativas. Essas ações educativas, desde o 

processo de planejamento, que foi feita pensando no sujeito atendido, também tem um 

processo vinculado ao processo de ensino. Então, foi preciso definir qual seria o melhor 

material, qual seria a linguagem, construímos um roteiro de orientação para o usuário 

construir materiais de manipulação, definir quais atividades iríamos levar... Assim, 
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quase todos os projetos do LEMAT passam por um momento de planejamento e de 

avaliação, que é o que o professor sempre faz. E, para eu avaliar alguma coisa, eu 

preciso conhecer essa coisa. Então, se eu vou avaliar a linguagem, eu preciso conhecer 

qual a melhor linguagem, para fazer a escolha. Se eu vou avaliar qual é o melhor 

recurso, eu preciso conhecer alguns recursos para fazer a escolha.  

Eu penso que, no meio a esse arsenal de coisas diferentes, que a gente faz a 

gente sempre tem esse viés de planejamento, seja em grupos maiores ou em grupos 

menores. Nas demandas externas, esse ano a gente tem o CONPEEX, já que ele tem 

como tema A matemática está em tudo, eu fui convidada para fazer parte da organização 

geral do evento, pela professora Claci, da Pró-Reitoria de Extensão, para além da 

coordenação do Seminário do PIBID, eu que o organizo, que é lá dentro. Aí a gente 

ganhou um estande para o LEMAT lá, no centro do maior evento de divulgação da 

UFG, e isso é um desafio muito grande, não dá para ir para lá de qualquer jeito. Eu 

disse: “gente eu disse sim e agora a gente vai pensar como fazer”. Então, a gente 

começa a planejar em conjunto o que seria melhor levar, que tipo de material, qual o 

perfil das pessoas que vão passar pelo nosso estande. Aí entra de novo a preocupação 

com a divulgação. Para que a gente consiga que as pessoas entendam o que a gente faz e 

a importância que isso tem, a gente precisa usar bem as estratégias de linguagem.... 

Linguagem visual, linguagem escrita, comunicar o que a gente faz, são desafios que são 

do grupo todo. E eu sempre construo essa lógica de raciocínio, quem faz parte da equipe 

do LEMAT, faz parte de toda demanda que a gente assume.  

E, essa responsabilidade é tanto na execução quanto no planejamento. Temos 

semanalmente reunião de planejamento, reunimos todos os estagiários, a Lorena, eu e lá 

a gente define o que vamos fazer, como vamos fazer, quem vai fazer e tudo em 

conjunto. Acho que o planejamento é a essência do laboratório, com algumas 

particularidades em razão do perfil de cada projeto. E isso ajuda a agregar essa ideia de 

responsabilidade, da coparticipação, que é fundamental quando a gente não tem a 

situação de bolsista. Porque quando é bolsista costuma-se pensar assim: “ele recebe a 

bolsa então, em certa medida ele se sente responsável, porque ele será cobrado”. Agora 

o estagiário nem sempre tem essa mesma leitura, embora ele esteja lá vinculado a uma 

disciplina, tem a questão da nota, da frequência, mas esse sentimento de fazer parte 

desse espaço, nem sempre é construído. E eu sempre tento fazer isso com os alunos, e 

eu sempre tenho conseguido. Penso isso como uma vitória muito grande.  



 
130 

 

Eu penso que, quando o estudante passa pelo Estágio I e II, as contribuições do 

LEMAT na formação são gritantes, em vários sentidos. Primeiro, porque, em geral, 

quando o aluno começa o Estágio III, ele já sabe que o LEMAT existe, já sabe dos 

potenciais que o LEMAT tem, já sabe dos materiais que a gente tem, e a própria 

experiência Estágio I e II no laboratório, agrega nele uma possibilidade de vislumbrar 

outras estratégias de ensino. Eles chegam no Estágio III com outra leitura do estágio, 

isso é nítido. Quando os alunos vão para os Estágios III e IV, mas não passaram pelo 

LEMAT, a gente tem um elemento anterior, que é mostrar para eles que o laboratório 

pode ajudar. Alguns porque já passaram pelo laboratório, ou pelo viés de outros projetos 

como o PIBID, que desenvolve atividades dentro do LEMAT, ou outras atividades de 

outros professores, em outros projetos, talvez isso seja mais tranquilo. Eles conseguem 

perceber que o espaço do laboratório é mais que um espaço físico.  

Agora, em situações em que o aluno não tem esse contato, às vezes, a gente 

ainda tem situação de o aluno passar pelo Estágio III e IV sem conhecer o laboratório. E 

eu acho isso um pecado gigantesco, porque a gente tem ali uma possibilidade enorme de 

auxilio, de compreensão da própria prática, de estratégias para se repensar situações de 

ensino e de aprendizagem. Então, talvez a gente não tenha conseguido atingir o Estágio 

III e IV como deveria, não porque a gente não se proponha a fazer, mas porque a gente 

ainda não conseguiu alcançar esses alunos, quando eles não passam pelo laboratório. E 

é uma pena que a gente não consiga fazer isso. Mas aí a gente volta para uma 

dificuldade muito grande que é de reconhecimento desse espaço como espaço 

formativo, dentro do próprio curso. Quem faz essa divulgação são as pessoas que 

reconhecem o laboratório como espaço formativo. Aí a gente tem um grupo bem 

restrito, considerando a área da Educação Matemática que tem dez professores e, um ou 

outro professor, que sabe o que o LEMAT faz, e são poucos os professores aqui do IME 

que sabem o que a gente faz e quais são nossas potencialidades. Mas temos poucas 

pessoas levando essas informações para suas disciplinas ou para seus alunos. Então, eu 

acho que nosso alcance ainda está muito limitado, mas já melhoramos muito. 

 E eu penso que tem muita possibilidade de melhorar, porque temos conseguido 

divulgação meio que às avessas, a gente divulga fora para depois fazer sentido dentro. A 

gente virou núcleo museológico, e, agora, o IME sabe que somos núcleo, porque 

ninguém sabia que eu estava lá discutindo com o grupo, ninguém sabe o que a gente 

está fazendo. E tem um elemento que dificulta isso, que é o fato de estarmos isolados. 

Tem aluno que sequer vão para aquele lado do IME, até porque tem-se uma ideia muito 
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equivocada do que é viver a universidade, o aluno vem assiste aula e vai embora. E, às 

vezes, ele não passa por essa infinidade de coisas que a universidade oferece, como o 

LEMAT, por exemplo. E ainda a questão que temos um grupo pequeno para trabalhar 

no laboratório e para pensar na divulgação. Ainda tem uma leitura muito instrumental 

do laboratório, muito como um espaço físico que tem o Tangram, o material dourado... 

Não vê como um espaço de formação, onde ele pudesse buscar outros tipos de 

elementos que auxiliasse no estágio dele. Aí, a gente precisa de parcerias para fazer esse 

contato com os alunos.  

Os professores da Educação Matemática, que trabalham com as disciplinas 

pedagógicas, com os estágios, sim, fazem uso do espaço físico, fazem uso do material, 

são os principais parceiros que temos na divulgação do laboratório dentro do próprio 

curso de Matemática. Fora esses, temos um ou outro professor que trabalham com 

outras disciplinas e recorrem ao material do LEMAT para instrumentalizar suas aulas, 

as suas práticas. Mas a maioria dos professores que não são da Educação Matemática, 

que não tem essa afinidade com essas perspectivas de atuação, muito provavelmente, 

nunca entraram lá. Nem no espaço físico, muito menos ainda conhecem o que a gente 

faz lá, os nossos objetivos. Boa parte dos que entram é apenas para usar o espaço físico.  

 Sou muito suspeita porque eu tenho um grande defeito, eu tenho muitos, mas 

esse acredito que seja o maior: eu acredito muito nas coisas que eu faço. E como eu 

acredito muito e, às vezes, eu acho que eu faço uma leitura maior, não sei se eu 

redimensiono para muito mais do que elas são... Mas assim como eu vejo o diferencial 

que o PIBID faz com a formação do bolsista, que tem uma experiência de formação 

inicial, eu vejo, uma contribuição gigantesca do laboratório. Quando eu vejo a 

grandiosidade das coisas que a gente faz, principalmente, nesse último ano... Digo 

grandiosidade no sentido de coisas importantes que temos envolvido. Estar no 

CONPEEX, ir para o CONPEEX de Catalão, participar da primeira exposição do 

Museu de Ciências... Eu fico pensando... historicamente é a primeira exposição do 

Museu de Ciências da UFG... daqui vinte anos, ou menos que isso, eu penso já estar 

aposentada, e esse museu ainda vai existir e, historicamente, o laboratório fez parte da 

primeira exposição, ajudou a construir o projeto da primeira exposição desse museu, 

que eu tenho certeza que vai ser um espaço historicamente importante para a 

universidade. E o tanto que isso muda a perspectiva dos alunos que se envolveram. Eu 

já vejo isso agora e fico imaginando... eu sempre falo isso para eles... “gente, vocês já 
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pararam para pensar que, quando isso virar notícia oficial, ou quando isso virar um 

museu de verdade, vocês vão olhar e vão dizer: ‘Eu fiz parte disso’”.  

Talvez para os alunos demore um pouco para perceber o quanto essas 

experiências modificam a formação, porque eu demorei para ver. Acho que a gente, 

naturalmente, tem o tempo de consciência diferente do tempo da prática. Muitas vezes a 

gente passa por experiências, mas naquele momento não consegue perceber o grau de 

significado que ela tem e o quanto ela mexe no nosso processo de modelagem de ser 

professor. E, o que eu vejo, talvez seja em função do que eu senti falta na minha 

formação, e eu vejo o quanto essas experiências modificam a mim, que ainda estou em 

formação. Vejo o quanto isso me modifica, na experiência com as coisas novas que 

estamos fazendo. E eu fico imaginando, a partir dessa expectativa, que isso significa 

muito na formação inicial desses meninos, mesmo que eles não consigam dizer. Acho 

que, se pegar os estagiários do LEMAT, desse semestre, e fazer essa pergunta, eles não 

saberão responder. E, essa dificuldade, acredito ser porque eles ainda não internalizaram 

isso, porque estão preocupados com Cálculo III, com Álgebra, Cálculo Numérico, EDO 

e et cetera.  E não conseguem viver na integra essa experiência.  

A relação deles com essa experiência é diferente da minha, mas eu penso que, 

em algum momento, muito provavelmente no momento da prática, isso será resgatado, 

em todos os sentidos, na preocupação em comunicar a Matemática, matematicamente e 

amistosamente. No sentido de garantir a construção do diálogo para depois garantir a 

formalização da construção. A questão de perceber a Matemática em cenários muito 

distintos, e isso os estagiários tem conseguido perceber muito, porque a gente faz desde 

o atendimento do aluno da Educação Básica até construir um projeto de exposição 

museológica usando Matemática. Talvez se me dissessem isso há três anos atrás, eu 

nem considerar a hipótese, porque eu não conseguiria nem dimensionar isso. Eu penso 

que, a partir da minha experiência, é difícil dimensionar a contribuição para cada um, 

mas eu avalio a partir da minha. Para mim essas experiências têm trazido muita 

contribuição. Eu tenho certeza que sou outra pessoa, outra professora por causa dessas 

atividades todas e dessas inovações que essa coordenação do laboratório trouxe no meu 

processo de formação continuada, essa diversidade de coisas que eu me envolvi nesse 

período. Se eu modifiquei certamente a minha prática também modificou. Eu penso que 

qualquer experiência que a gente tenha, se tiver o mínimo de contribuição formativa, 

mesmo que a gente não perceba naquele momento, ela é somatória, ela é acumulativa e 

é dialógica.  
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Embora eu não consiga sempre estabelecer esse diálogo da formação inicial com 

o que estou fazendo hoje no laboratório, ou minha formação continuada do doutorado 

com o que eu faço no laboratório, em algum momento, essas coisas se tangenciam. E é 

incrível quando a gente percebe isso. Quando a gente começa a ter clareza dessas 

conexões, a gente percebe que não é professor por acaso, que a gente não faz as coisas 

sem pensar. A gente pode até não estar alerta para isso, mas é aquela coisa da energia, a 

gente vai fazendo e vai trazendo coisa que tem energia similar. É isso que faz a gente 

virar professor e se manter professor, quem não consegue estabelecer essas conexões, 

não consegue sobreviver por muito tempo. 
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Capítulo IV 

UM MOSAICO DE SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

É experiência aquilo que nos passa, ou que 

nos toca, ou que nos acontece, e ao passar-

nos nos forma e nos transforma... esse é o 

saber da experiência: o que se adquire no 

modo como alguém vai respondendo ao que 

vai lhe acontecendo ao largo da vida e no 

modo como vamos dando sentido ao 

acontecer do que nos acontece. No saber da 

experiência não se trata da verdade do que 

são as coisas, mas do sentido ou do sem-

sentido do que nos acontece... por isso 

ninguém pode aprender da experiência de 

outro a menos que essa experiência seja de 

algum modo revivida e tornada própria.  

Jorge Larrosa 

 

Vivemos em um mar de histórias, e como os 

peixes que (de acordo com o provérbio) são 

os últimos a enxergar a água, temos nossas 

próprias dificuldades em compreender o que 

significa nadar em histórias. Não que não 

tenhamos competência em criar nossos 

relatos narrativos da realidade – longe 

disso, somos, isso sim, demasiadamente 

versados. Nosso problema, ao contrário, é 

tomar consciência do que fazemos 

facilmente de forma automática.  

Jerome Bruner 

 

 

  

 As sensações ou percepções que temos quando vemos, ouvimos ou lemos algo 

estão intimamente relacionadas com as nossas experiências anteriores. Assim, ao ler as 

narrativas dos nossos colaboradores, no capítulo anterior, cada leitor teve uma visão do 

LEMAT. E aqueles mais familiarizados com o laboratório perceberam, nas falas, muito 

do vivido lá. Já os que não passaram por lá ou que não conseguiram vivenciá-lo em suas 

diversas atividades, tiveram outra visão, possivelmente, distinta. Assim, as narrativas 

dos nossos colaboradores transformam-se em um mosaico de lembranças, repletas de 

sentimentos, emoções e aprendizados, em que cada um coloca um pouquinho de si, na 

leitura. 

Fazer mosaico é uma técnica relativamente simples, que não tem regras prévias, 

mas requer uma boa dose de paciência, criatividade e imaginação.  No mosaico, é usada 



 
135 

 

uma base revestida, sem forma previamente definida e, portanto, sem um resultado 

único, e diversos tipos de materiais podem ser usados. Durante a construção, tudo é 

novo; as ideias e as formas vão mudando. Diferentemente do mosaico, ao ler esse 

trabalho, nem tudo será novo. Afinal, o leitor já tem uma base, um ponto de partida, 

possui seus conhecimentos e ideias prévias. Contudo, à medida que dialoga com nossos 

colaboradores e também com os elementos que trazemos ao longo do nosso texto, irá 

(re)construindo ou (re)compondo sua visão do LEMAT e da formação de professores 

ocorrida naquele ambiente. Nesse sentido, o leitor também faz parte desse mosaico.  

O que abordamos daqui em diante também faz parte da composição do nosso 

mosaico. Assim, elaboramos uma narrativa que é nosso mosaico, e foi construído em 

uma base repleta de vivências, de sentimentos e de lembranças. Assim, a composição do 

mosaico da autora deste projeto pode ser diferente daquela feita pelo leitor. O mosaico 

de memórias aqui apresentado utiliza-se de todas as informações coletadas com as 

entrevistas e suas textualizações, incorporando-as a uma única narrativa, algo que 

estamos chamando de transcriação. De acordo com Meihy (2000), a transcriação 

consiste na elaboração de um texto onde o autor assume o discurso do colaborador. 

Nesse sentido, o texto foi recriado numa tentativa de ser coerente e dar fluidez para a 

leitura.  

Nesse mar de informações, convidamos o leitor a mergulhar (ou nadar?) na 

história da formação de professores que trazemos no capítulo, para que ele possa 

perceber a importância de se estudar e compreender o processo sócio-histórico da 

formação de professores e, além disso, para que seja capaz de criar seu próprio relato 

dessa realidade, em que, provavelmente, ele também está inserido. Nesse sentido, a 

frase de Bruner nos inspira a buscar conhecimento e, usando a metáfora do autor, a 

nadar pelas histórias de formação de professores no LEMAT. Porém, não se trata de um 

nado cego, sem rumo, superficial, mas sim, um mergulho profundo pelas tessituras 

inerentes às águas, pela essência das experiências narradas sobre o LEMAT, também 

pelas brechas e nuances das histórias contadas. 

 

Uma narrativa sobre a formação de professores 

 

 Eu, que conto esta história, poderia começar a contar por onde achasse mais 

interessante. Uma vez que sempre há um antes, e, portanto, para iniciá-la, é preciso fixar 

um início a partir do qual todo o antes ficará apenas implícito, surgindo na história 
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quando e se necessário. A formação de professores nem sempre careceu de discussões 

no meio acadêmico, uma vez que houve um tempo em que não se pensava na formação 

das massas da população e, por conseguinte, não se precisava de professores. De acordo 

com Saviani (2009, p. 143), no século XVII, já existia tal preocupação, preconizada 

por Comenius. Contudo, apenas no século XIX, na Europa, foi colocado o problema da 

instrução popular e, a partir de então, as Escolas Normais são criadas, com a função de 

preparar professores para a instrução da população.  

 No Brasil, segundo Saviani (2009), essa preocupação aparece mais explícita 

apenas a partir da Independência (1822). Ao longo da história da formação de 

professores, diversas mudanças ocorreram, do ensino nas escolas normais até a criação 

dos Institutos de Educação Superiores. A primeira escola normal do Brasil foi criada no 

Rio de Janeiro, em 1834; em Goiás, apenas em 1884. Depois disso, passou pela 

Habilitação Específica de Magistério até a criação dos Institutos de Educação Superior 

ocorrida na década de 1990.  

 Essas mudanças educacionais que ocorreram a partir da década de 1990 

marcaram o início de um processo de reestruturação dos cursos de nível superior, os 

quais têm uma aceleração de crescimento, o que resulta em um complexo e diverso 

sistema de instituições.  Assim, essas reformas tiveram como característica a expansão, 

a diversificação, a privatização, a flexibilidade, a descentralização e a racionalização da 

educação. (LIMONTA, 2009). Nesse sentido, Shiroma, Moraes e Evangelista (2007 p. 

80) afirmam que as reformas exerceram “forte pressão sobre as universidades públicas 

com a crescente exigência de expansão de matriculas, criação de cursos noturnos, ao 

mesmo tempo em que proíbe concursos para contratação de docentes”. A partir de 1995, 

com essa dinâmica de crescimento, constituiu-se um emaranhado complexo e diverso de 

instituições, surgindo uma multiplicidade de tipos de estabelecimentos acadêmicos. 

Esse modelo, de modo geral, desloca a educação do patamar de serviço, passando-o 

para o de mercadoria. 

Goiás também passou por um período em que a formação de professores era 

oferecida pelas escolas normais e pelo Lyceu, instituições que ofereciam uma formação 

comum nos dois primeiros anos. No último ano, eram acrescentadas as disciplinas de 

Pedagogia e Metodologia e Prática de Ensino. O ensino superior de Goiás ganha sua 

primeira instituição em 1898, com a criação da Academia de Direito de Goyaz, que só 

foi instalada em 1903, na então capital, Cidade de Goiás. Com a mudança da capital 

para Goiânia, em 1937, houve um abalo para a organização das Escolas Normais, e a 
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educação em todo o estado sofreu um retrocesso. Nesse período, a Escola 

Complementar, o Lyceu, o Grupo Escolar Modelo e o Jardim de Infância foram 

desanexados da Escola Normal. Esse retrocesso, de acordo com Oliveira, Marques e 

Lima (2016 p. 05)  

[...] Manifestou-se no descompasso organizacional e pedagógico da Escola 

Normal em Goiás, acarretando uma formação defasada em comparação com 

os outros estados, o que tornou restrito a certificação dos normalistas goianos 

apenas ao estado.  Com o Golpe de 1937, instalou-se nas Escolas Normais 

uma política educacional autoritária e o movimento das Escolas Normais 

sofreram com a mudança de regime. Em 1946, com a queda da ditadura, a 

Escola Normal Oficial foi favorecida pelas novas políticas educacionais e, 

pelo Decreto 870/47, ocorreu a sua ampliação, o que marcou a passagem da 

Escola Normal Oficial para Instituto de Educação de Goiás - IEG em 1946, 

processo esse que se estendeu por nove anos. 

Diante disso, percebe-se que a formação de professores em Goiás passou, nas 

décadas de 1930 e 1940, por um período de declínio e estagnação, marcado pelo 

autoritarismo e uma diminuição nas discussões de cunho pedagógico. No final da 

década de 1940, houve o Congresso Eucarístico Nacional, no qual é lançada a ideia da 

criação da primeira universidade e, também, já se discutia a ideia de uma universidade 

do estado.  Em 1948, foi criada a Universidade do Brasil Central pela lei nº192, de 20 

de outubro de 1948, constituída pelas seguintes instituições: [1] Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Goyaz; [2] Faculdade de Direito de Goyaz; [3] Faculdade de 

Farmácia e Odontologia de Goyaz; [4] Faculdade de Medicina, Faculdade de 

Engenharia e Escola de Agronomia e Veterinária; [5] Escola de Enfermagem do 

Hospital São Vicente de Paula e; [6] Faculdade de Ciências Econômicas. Em 1949, foi 

criada em Goiás a primeira Faculdade de Filosofia38, que contava com o curso de 

Pedagogia. Nessa época, era possível encontrar pedagogos e outros profissionais dando 

aula de Matemática no ginasial. De acordo com a lei estadual nº 265, de novembro de 

1948, no ano de 1949, haveria o primeiro Congresso Goiano de Educadores, sob a 

organização da Associação Goiana de Educadores. 

Na década de 1950, houve, em Goiás, uma reorganização da Escola Normal, 

anteriormente a Lei nº 2.580, de setembro de 1959.  Sobre essa reforma, Tanuri (2000) 

afirma: 

Uma iniciativa original e pioneira deve ser registrada com a reforma goiana 

de l959, quando se cria, ao lado dos cursos normais primários e secundários, 

um curso normal superior no Instituto de Educação da capital do estado, com 

duas séries, para formar professores primários. Tal curso – com o currículo 

                                                           
38   Foi posteriormente incorporada à Universidade Católica de Goiás, criada em 1959 (SILVA, 2003 

apud RABELO e RIBEIRO, 2015) 
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praticamente idêntico ao dos cursos de Pedagogia da época – chegou a 

funcionar por dois anos, quando a lei que o criou foi declarada 

inconstitucional, com base no argumento de que era exclusiva competência 

das Faculdades de Filosofia a formação de professores em nível superior. 

(TANURI, 2000, p. 77) 

 Assim, essa reorganização dos sistemas educacionais estaduais surgiu como 

resposta à Lei Orgânica, devido ao crescimento no número das Escolas Normais no 

Brasil. Paulatinamente, houve um momento de expansões na rede escolar, 

principalmente devido à iniciativa privada. Exemplo disso, de acordo com Tanuri 

(2000), é que no Brasil, em 1951, havia 546 escolas normais (de primeiro e segundo 

ciclos39), destas “apenas 168 eram públicas estaduais, sendo 378 particulares ou 

municipais” (TANURI, 2000, p. 77).  

Em 1959, a Universidade de Goiás foi reconhecida pelo Decreto nº 47.041, de 

17 de outubro. E, em 1971, passa a ser chamada de Universidade Católica de Goiás, 

pelo Decreto nº 68.917, e, por esse mesmo decreto, foram aprovadas modificações no 

estatuto. De acordo com o artigo 11 desse decreto, a Universidade Católica de Goiás 

seria dividida em dois centros: o Ciências Humanas e o Centro Técnico-Científico. O 

primeiro coordenava os seguintes Departamentos: Filosofia e Teologia; História e 

Ciências Sociais; Ciências Jurídicas; Educação; Letras; e de Serviço Social. E o outro 

coordenava os Departamentos: Artes e Arquitetura; Matemática e Física; Ciências 

Econômicas e Administrativas; e de Ciências Biológicas e Geociências. Nessa 

perspectiva, a Universidade de Goiás, ou Universidade Católica de Goiás, foi criada 

para “formar profissionais, mestres, pesquisadores e homens integralmente cristãos, 

postos a serviço de Deus, da Pátria e de seus semelhantes” (UCG, 1966, p.11 apud 

SILVA, 2003, p. 71). 

Na década de 1960, no Instituto de Educação de Goiás, a formação de 

professores para o ensino primário teve seu auge com a qualificação do corpo docente e 

pela criação do Curso Normal Superior. (OLIVEIRA, MARQUES e LIMA, 2016). Em 

relação ao Ensino Superior, nesse ano, foi criada a Universidade Federal de Goiás, pela 

Lei nº 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960. De acordo com esse decreto, a 

Universidade de Goiás passa a ser composta por: Faculdade de Direito de Goiás; 

Faculdade de Medicina de Goiás; Escola de Engenharia do Brasil Central; Faculdade de 

                                                           
39 Em simetria com as demais modalidades de ensino de segundo grau, o Normal foi dividido em dois 

ciclos: o primeiro fornecia o curso de formação de "regentes" do ensino primário, em quatro anos, e 

funcionaria em Escolas Normais Regionais; o curso de segundo ciclo, em dois anos, formaria o professor 

primário e era ministrado nas Escolas Normais e nos Institutos de Educação. (TANURI, 2000, p. 75) 
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Farmácia e Odontologia de Goiás; e do Conservatório Goiano de Música. Quando a 

universidade passa a ser chamada de Universidade Federal de Goiás, essas faculdades se 

mantêm, mas com pequenas alterações em seus nomes.  

Com a criação de duas universidades em Goiás, é possível perceber que o estado 

estava passando por um momento de crescimento do ensino superior; contudo, olhando 

para as áreas de conhecimento presentes nos Departamentos (no caso da UCG) e para as 

Faculdades (no caso da UFG), não parece explícita a preocupação com a formação de 

professores. Em 1968, a Lei nº 5.540, de 28 de dezembro de 1968, propõe uma reforma 

universitária que teve dois princípios norteadores: o controle político das universidades 

públicas brasileiras e a formação de mão de obra para economia. Se por um lado a 

reforma foi marcada pelo autoritarismo, demissão de professores, aposentadoria 

compulsória, entre outras, por outro, permitiu a ampliação de acesso ao curso superior. 

E, ainda, estabelece que a formação de professores deve ser feita em nível superior, o 

que vai ao encontro do Decreto-Lei nº 53, de 1966, que obrigava as universidades 

públicas a criarem uma unidade voltada para a “formação de professores para o ensino 

secundário e de especialistas de Educação” (BRASIL, 1966 p.1).  

 Em 1971, de acordo com Oliveira, Marques e Lima (2016 p. 5), “iniciou-se a 

descaracterização do modelo da Escola Normal, tornando-se Habilitação ao Magistério 

de Segundo Grau e voltando a ser anexa ao Liceu de Goiás”. Entre as décadas de 1970 e 

1980, as Instituições de Ensino Superior apresentam um crescente no número de 

matrículas, chegando a 1.346.000 matrículas (GOIÁS, 2015, p. 9). De acordo com 

Limonta (2009 p. 47), nas décadas de 1970 e 1980, foram criadas várias autarquias 

estaduais para formar mão de obra qualificada. Havia, em Goiás, dez autarquias 

estaduais oferecendo cursos de graduação, porém ainda não havia uma universidade 

estadual, sendo que em 1986 já havia dez autarquias com cursos de graduação: em 

Goiânia (Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia); em Anápolis (Faculdade 

de Ciências Econômicas de Anápolis); Goiás, Porto Nacional, Porangatu, Araguaína, 

Morrinhos, Iporá, Itapuranga e Quirinópolis. 

Desde a criação das licenciaturas, no Brasil, sempre foi questionada a fragilidade 

dos cursos de formação, a desarticulação entre a universidade e a prática em sala de 

aula, entre a formação de conteúdos específicos e a formação pedagógica, entre outros. 

A década de 1970 foi marcada pela acentuação dessa fragmentação pela influência do 

tecnicismo que se instalou no Brasil, no período do Regime Militar. A partir da década 
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de 1980, há uma acentuação na discussão sobre essa problemática, o que resulta em uma 

série de mudanças nos cursos de licenciatura na década seguinte. 

No que se refere à UFG, que é de maior interesse nesse trabalho, na década de 

1990, para se discutir a formação de professores, foram estabelecidos inicialmente 

Grupos de Trabalho (GT) ligados à Pró-Reitoria de Graduação. Os Grupos de Trabalho 

começaram as discussões sobre as especificidades da formação de professores, no final 

da década de 1980, como corrobora o professor Mauro Urbano Rogério, na abertura do 

Seminário de Licenciatura da UFG, em 22 de novembro de 198940. Em uma discussão 

do Grupo de Trabalho da Licenciatura, o professor Mauro Urbano propõe que [1] cada 

licenciatura tenha um coordenador, [2] cada curso de licenciatura tenha um núcleo 

epistemológico e inclusão das matérias de Psicologia e Metodologia de Ensino, [3] a 

inclusão de, pelo menos, uma disciplina integradora de conteúdo e metodologia, [4] a 

inclusão de um Trabalho Final de Curso que dê conta de sua experiência no ensino, [5] 

redefinição do papel do Colégio de Aplicação, que passaria a ser subordinado à Pró-

Reitoria de Graduação, tornando-se parte integrante das licenciaturas, [6] estabelecer 

convênios com as Secretarias de Educação do Estado e do Município e [7] a criação de 

um fórum da Licenciatura. 

Em 1992, como resultado das discussões nos Grupos de Trabalho, foi criado o 

Fórum da Licenciaturas da UFG, pela Resolução - CCEP nº 336.  O fórum tinha o 

objetivo “de implantar nova política de licenciatura na UFG” (BRASIL, 1992, p. 01). 

No conjunto das atribuições e competências a resolução cita: 

a) propor políticas de formação de professores; 

b) propor medidas regimentais que assegurem o pleno desenvolvimento dos 

cursos de licenciatura;  

c) ser instância, anterior ao CCEP, de decisão sobre alterações curriculares 

propostas pelas coordenações das licenciaturas, bem como, sobre projetos 

emergências e/ou especiais para a formação de professores;  

d) acompanhar a implantação das reformulações curriculares dos cursos de 

licenciatura e avaliar seu desenvolvimento;  

e) propor convênios com entidades públicas ou privadas que sirvam de 

campos de estágios para os licenciados; 

 f) promover ações que propiciem uma efetiva integração entre os vários 

setores da UFG, responsáveis pela licenciatura;  

g) promover encontros, debates, conferências, seminários, etc..., para discutir, 

difundir ou propor questões ligadas à formação do professor e aos aspectos 

gerais da Educação; 

h) desenvolver ações, campanhas ou estudos em defesa da escola pública e 

do exercício do magistério;  

                                                           
40 Princípios de uma proposta acerca da Formação do licenciado e do Estágio Supervisionado -

Documento cedido pelo professor Mauro Urbano Rogério 
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i) instituir programas que visem a ampliação do intercâmbio entre a 

Universidade (agente formador) e os sistemas educacionais (espaço do 

exercício profissional);  

j) incentivar programas de editoração de livros, textos e produção de 

materiais institucionais para o ensino;  

k) propiciar o retorno do professor formado pela instituição e em exercício;  

m) redefinir o papel do Colégio de Aplicação. 

Na perspectiva, percebe-se que esse fórum teve como função repensar e propor 

medidas que possibilitem formação de professores, modificações curriculares, promover 

encontros, entre outras atribuições. Desse modo, o fórum de licenciatura foi de suma 

importância na década de 1990 e fez com que os cursos de licenciatura da UFG 

passassem por uma série de mudanças estruturais e curriculares. Outra alteração, 

proposta pelo Fórum das Licenciaturas da UFG, foi a transferência dos professores de 

didática, que, anteriormente, eram lotados na Faculdade de Educação, para os Institutos 

e, por outro lado, o Plano de Interiorização da UFG, que teve como primeiros cursos 

aqueles ligados à licenciatura, uma vez que, de acordo com a universidade, era preciso 

valorizar o magistério (SANTOS, 2013).  Nesse sentido, a interiorização41 do curso de 

licenciatura em Matemática se deu com a criação do referido curso em Catalão (1988), 

Rialma (1993) e Jataí (1996). 

Outro fato que trouxe grandes transformações à Universidade foi a definição de 

extensão universitária, que sofreu algumas alterações. No I FORPROEX42, a extensão 

foi definida como “o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade” (BRASIL, 1987, p. 11). A definição de Extensão desse 

Fórum encaminha para um processo educativo que articula teoria e prática, além de 

estimular a comunicação entre comunidade e universidade. Então, em 1996, a 

Universidade Federal de Goiás aprova uma Resolução na qual conceitua, define 

objetivos e normatiza a Extensão na UFG – Resolução CCEP nº 399. Ainda nesse ano, a 

UFG cria a Resolução CCEP nº 406, a qual dispõe sobre Programa de Bolsas de 

Extensão e mostra o aumento ocorrido nas atividades de extensão, na UFG de 1993 a 

1995.  Segundo a Resolução, apenas de 1994 para 1995, o número de atividades e 

projetos cadastrados na PROGRAD43 sobe de 230 para 380.  O número de atividades 

oferecidas através do projeto A Cidade Vai à UFG sobe de 34, em 1993, para 109, em 

                                                           
41 Para saber mais sobre o processo de interiorização do curso de licenciatura em matemática da UFG ler: 

CIVARDI e RABELO, 2009. 
42 Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, criado e implantado em 06 

de novembro de 1987  
43Pró-Reitoria de Graduação 



 
142 

 

1995. E o número de projetos que compuseram o PROEXT44 sobe de um, em 1993, 

para 53, em 1995. 

 De acordo com essa resolução (BRASIL, 1996b, p. 4), a Atividade de Extensão 

deve fomentar “estudos e pesquisas na busca de alternativas para os problemas que 

afligem a sociedade é um processo de mão dupla: simultaneamente Universidade e 

Sociedade aprendem e ensinam e reciprocamente se modificam e se transformam”. 

Percebe-se igualmente a preocupação por parte da Universidade em se aproximar da 

comunidade, a fim de que haja uma troca de experiências, levando, de certa forma, o 

conhecimento produzido pela universidade para as diversas camadas da sociedade. 

Além disso, outro aspecto que incentiva esse trabalho de extensão, segundo a própria 

resolução, é o programa PROEXT45, criado pelo MEC em 1993. 

Essas ações, ocorridas na década de 1990, foram precursoras para as mudanças 

nos cursos de formação de professores e foram uma tentativa de resposta da 

universidade às principais críticas feitas à licenciatura. As discussões e a implementação 

dessas políticas tiveram continuidade, nos anos seguintes, dentro da Universidade. 

Exemplo disso é o parecer do Conselho Federal de Educação CFE/CP nº 9/2001 e as 

Resoluções do Conselho Nacional de Educação 01 e 02/2002, que estabelecem, entre 

outras coisas, algumas diretrizes para a formação de professores. 

 

Primeiros passos do LEMAT na formação de professores 

No início da década de 1990, o Departamento de Matemática ainda estava 

inserido no então Instituto de Matemática e Física - IMF, que foi criado em 1964. Em 

1996, o IMF era composto por três departamentos: Matemática, Física e Estatística e 

Informática. Em 1996, foi publicada no Diário Oficial a criação do Instituto de 

Matemática e Estatística, e sua instalação ocorreu no ano de 1997. As transformações 

ocorridas na UFG, na década de 1990, refletiam no Departamento de Matemática, sendo 

possível percebê-lo pela reestruturação dos cursos de licenciatura e bacharelado em 

Matemática (resolução CCEP 332) e pelo aumento na demanda de projetos de extensão 

no departamento.  

De acordo com Santos (2013), no Departamento de Matemática, as discussões 

ocorridas no Fórum da Licenciatura da UFG, resultam na elaboração da Resolução 

                                                           
44Programa de Fomento à Extensão Universitária 
45  Em nossas pesquisas encontramos algumas siglas para tratar, aparentemente do mesmo programa – 

Programa de Extensão Universitária: formas PROEX, PROEXT e PROEXTE. Nas páginas do MEC 

encontramos PROEXT, a qual usaremos sempre que estivermos tratando deste programa. 
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CCEP nº 332, que fixa o Currículo para os cursos de Matemática, Licenciatura e 

Bacharelado. Nessa resolução, de acordo com Santos (2013), a preocupação com a 

reestruturação do curso de Matemática ocorreu devido aos altos índices de reprovação e 

desistência dos alunos do curso. Essa reestruturação curricular teve como princípios 

norteadores: [1] a adequação do curso ao nível de capacidade de compreensão do aluno; 

[2] aumentar, paulatinamente, o nível de exigência de aprofundamento do conhecimento 

matemático; [3] ministrar conteúdos  mínimos  necessários  para  que  o  futuro  

professor  alcance o domínio da Matemática Superior Fundamental; [4]  levar  em  

consideração,  na  definição  das  disciplinas  e  seus  conteúdos,  a  natureza específica 

da formação do bacharel e do licenciado; [5] a legislação Federal e da UFG, 

concernentes à formação do bacharel e do  licenciado  (BRASIL, 1992 p.4). 

Essa resolução também trata do estágio supervisionado, com a disciplina de 

metodologia e conteúdo de ensino de matemática, que, de acordo com a resolução, 

deveria ser a disciplina na qual “o licenciado integrará os conteúdos de matemática 

constantes nos programas da escola de 1º e 2º graus, com a aplicação e o 

desenvolvimento de metodologias de ensino, através de ações que serão realizadas na 

Escola e no Laboratório de Matemática” (BRASIL, 1992 p. 12). Diante disso, 

ressaltamos que o LEMAT foi criado na perspectiva de auxiliar também no Estágio 

Supervisionado, e seu processo de criação e implementação ganhou impulso após a 

Resolução CCEP nº 332. 

Outro ponto relevante, tanto em âmbito nacional quanto dentro o Instituto, foi o 

aumento da demanda por projetos de extensão, exigindo dos professores projetos que 

unissem a universidade e a sociedade. Tal fato ocorreu também no Departamento de 

Matemática, pois a direção passou a solicitar dos professores esse tipo de projeto, como 

podemos perceber, ao analisar as atas de algumas reuniões46 do Departamento de 

Matemática, como é o caso da Ata 287 de 01 de julho de 1992 (Figura 6): 

 

 

 

 

 

 
Figura 647:Fotografia da Ata 287 de 01/07/1992 

                                                           
46 Analisamos as atas de reuniões ocorridas de 1990 até 1996. 
47Transcrição da Figura 01: Informou também sobre a circular da Pró-Reitoria de graduação 

encaminhando a relação de Atividades de Extensão/1992 e observou que o Departamento de matemática 



 
144 

 

 Nessa perspectiva, alguns professores apresentam projetos de extensão, como é 

possível perceber em algumas atas do Departamento, como mostra o Quadro 2. 

Quadro 2: Relação de Atas e Projetos apresentados 

Ata Data Projeto 

Nº 288 12 de agosto de 1992 O ensino de resolução de problemas 

Nº 302 15 de junho de 1993 Colmeia 

Nº315 03 de março de 1994 Elaboração de apostilas e de artigos 

Nº 350 28 de março de 1993 O círculo de estudos em educação 

Nº 360 08 de abril de 1994 Colmeia e o de Atualização de Professores 

Nº 361 18 de maio de 1994 Projeto de Educação Matemática 

Quadro 2: Relação de Atas e Projetos apresentados 

Fonte: Arquivo IME 

 

Diante do exposto, percebe-se que no Departamento havia um movimento em 

prol da formação de professores, encabeçado pela professora Zaíra, que era professora 

das disciplinas de didáticas e transferida da Faculdade de Educação para o IMF, em 

1992, após as discussões do Fórum das Licenciaturas. Além disso, é preciso salientar 

que alguns desses projetos, que já estavam em desenvolvimento no Instituto, passaram a 

fazer parte do LEMAT.  

 Diante desse panorama, em agosto de 1994, um grupo de professores, dos quais 

destacamos os que fizeram parte do projeto de criação do laboratório: Zaíra da Cunha 

Melo Varizo – tida como a idealizadora – e os professores Ana Amélia Fleury de 

Almeida Badan, Gisele de Araújo Prateado Gusmão, Mauro Urbano Rogério, Miguel 

Antônio de Camargo e Romildo da Silva Pina. Todos se reuniram para montar o Projeto 

de Criação do LEMAT. Santos (2013), ao falar do processo de criação, afirma que, 

embora outras pessoas também tenham colaborado de alguma forma, essa participação 

não foi de forma sistemática, mas sim, em momentos isolados. Nas Atas do IMF, de 

1990 até 1996, não encontramos discussões nem sobre a formação de professores nem 

sobre a criação do LEMAT. Identificamos apenas uma ata que aborda a reunião de um 

grupo para discutir sobre uma verba que sairia para montar um laboratório. Trata-se da 

ata 305, de 25 de agosto de 1993, que comunica ao departamento que seria liberada uma 

verba para montagem de um laboratório no instituto, e que um grupo de professores do 

                                                                                                                                                                          
não tem quase nada. Disse que toda e qualquer atividade realizada no departamento será programada para 

divulgação.  
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departamento iria se reunir para discutir e elaborar um projeto a ser apresentado para a 

PROGRAD, conforme mostra a Figura 7. 

Figura 748: Fotografia da Ata 305 de 25/08/93 tirada por Marisa Gomes 

A professora Zaíra foi transferida em 1992, e o grupo foi organizado em agosto 

de 1993. De acordo com a ata, o projeto seria executado em outubro daquele ano. 

Contudo, o laboratório foi implementado apenas em agosto de 1994, o que mostra a 

dificuldade enfrentada pelo grupo para implementar o laboratório. Uma das dificuldades 

encontradas, de acordo com Santos (2013), foi a falta de disponibilidade de uma sala 

para o laboratório e argumenta ainda que  

Embora a falta de espaço físico seja comum nas universidades, o problema 

em se encontrar uma sala para o laboratório causa certa estranheza, uma vez 

que a Ata 286 de 10 de junho de 1992 já cita a necessidade de uma sala para 

o Laboratório de Ensino de Matemática. Ou seja, já se sabia da necessidade 

de uma sala para o laboratório e passados mais de dois anos essa sala ainda 

não correspondia às necessidades do mesmo. (SANTOS, 2013, p. 62) 

 A falta de materiais e computadores para uso no laboratório foi também outra 

dificuldade, na ocasião da criação do LEMAT, como mostra Santos (2013). Essa 

questão também é citada pela professora Zaíra, ao afirmar: 

Conseguimos um computador, que dividíamos com o professor 

Bryon, um armário que só fechava um lado a outra porta não 

fechava, uma mesa e um banco daqueles compridos. (VARIZO, 

2016, áudio 2)49. 

                                                           
48Transcrição da Figura 02: 05) Outros assuntos: A professora Gisele informou sobre uma verba que será 

liberada para montagem de laboratórios, e, em face disso, reuniram-se alguns professores do 

departamento para dar sugestões de como montar um laboratório de ensino de Matemática. O projeto 

elaborado foi apresentado à Pró-Reitoria de Graduação, tendo esta informado que, possivelmente, até o 

mês de outubro o projeto será executado integralmente. 
49 Para trechos oriundos das entrevistas realizadas com os colaboradores da presente pesquisa, 

utilizaremos essa formatação específica, no intuito de ressaltar que se trata de uma fonte oral. Para 

citações literais de publicações, utilizaremos a formatação sugerida pelas normas da ABNT 
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 Com o pouco material disponível, à época, já se iniciou o trabalho com pesquisa, 

extensão e ensino, tudo com a intenção de contribuir com a formação de professores. 

Assim, o LEMAT começou a auxiliar nos Estágios Supervisionados e a ter um número 

grande de licenciandos atendidos. Com isso, o laboratório recebeu mais computadores e 

ampliou seu campo de atuação, atendendo licenciandos e professores da rede pública e 

particular de ensino. 

 Ainda sobre o processo de criação, Santos (2013) ressalta mais uma dificuldade: 

a incompreensão de parte dos professores acerca de o que é/era laboratório de educação 

matemática. Na voz dos nossos colaboradores, presente na fala de todos os 

coordenadores, também é possível perceber esse sentimento de incompreensão sobre o 

LEMAT e suas atribuições. Ao falar das atividades desenvolvidas, ao narrar suas 

trajetórias à frente do LEMAT, assumem uma postura defensiva, argumentando e 

justificando suas ações. 

 Nesse mesmo período, de criação do LEMAT, foi montada uma biblioteca de 

livros didáticos, paradidáticos, revistas e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

Assim, o laboratório dava apoio aos estudantes que precisavam fazer pesquisa 

bibliográfica, tanto usando os livros da biblioteca quanto usando a internet. O 

laboratório também começa a engajar-se em atividades de extensão, uma vez que a 

coordenação acreditava “que o trabalho da universidade devia sair para as escolas” 

(VARIZO, 2016, áudio 2). Um dos projetos desenvolvidos nesse período foi o Projeto 

Colmeia50 (1994 -1999), “composto por dois estagiários da licenciatura, dois 

professores de uma escola municipal” (VARIZO, 2016, áudio 2) e coordenado pela 

professora Zaíra do laboratório. De acordo com Varizo (1999, p. 5-6 apud 

FERNANDES, 2011 p. 23), ele tinha o objetivo de “buscar a transformação da prática 

de ensino dos professores de Matemática a partir da autoanálise de sua atuação 

docente e capacitá-los a fim de que fossem multiplicadores de novas metodologias e 

conteúdo”.  

 No projeto, os conteúdos eram trabalhados, de acordo com as necessidades dos 

professores da rede pública de ensino, com base nas suas vivências. No primeiro ano, os 

conteúdos e os aspectos pedagógicos foram estudados, e, com isso, elaboradas 

propostas de novas ações que, posteriormente, eram levadas para as escolas. Em 

                                                           
50 Para saber mais sobre o projeto leia: FERNANDES, Regina Alves Costa. COLMEIA: ONTEM E 

HOJE - A construção de uma cultura escolar de formação continuada de professores de matemática no 

contexto da Universidade Federal de Goiás. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática). Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 
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seguida, as ações eram reavaliadas pela equipe, reformuladas e podiam voltar para as 

escolas. A equipe criou várias atividades que foram muito divulgadas, inclusive em 

forma de livros para serem distribuídos entre os(as) professores(as) da rede pública do 

Ensino Fundamental. O projeto não era voltado apenas para a formação continuada de 

professores, mas, também, para a formação inicial uma vez que  

nessas células, o professor da rede pública, vinha para cá para 

fica vinte horas dedicadas ao projeto, mas não necessariamente 

junto com a gente. Ele tinha um momento de estar preparando 

as coisas lá também. O aluno de graduação também precisava 

de vinte horas para pesquisar e ajudar o professor, a 

dificuldade que o professor trazia para o grupo. (CARVALHO, 

2016, áudio 1) 

 Em pauta, é possível perceber que esse era um momento rico na formação inicial 

do professor de Matemática, uma vez que o projeto permitia aos licenciandos uma 

aproximação da realidade que encontrariam ao se formarem e entrarem no campo de 

trabalho. De acordo com Carvalho (2016, áudio 1), “o estagiário era responsável por 

observar e auxiliar a professora na condução da aula. Eles ajudavam a preparar todas 

as atividades no grupo, ajudavam a propor questões, pesquisavam, estudavam qual era 

a melhor maneira de se aplicar aquele conteúdo”.  

 Outro projeto desenvolvido foi o Campeonato de Jogos Matemáticos 

Estratégicos; ele foi oferecido em diversas Secretarias de Educação e aplicado na cidade 

de Nerópolis. Esse projeto foi desenvolvido com professores da Rede Municipal de 

Nerópolis, com estagiários, bolsistas e a coordenação do LEMAT. De acordo com 

Varizo (2016, áudio 2), o projeto previa a realização de aulas teóricas no intuito de 

embasar as seguintes questões: Porque ensinar com jogos?, O que ensinar e como 

aplicar os jogos em sala de aula?. Os professores participantes do projeto elaboravam 

os jogos, depois, aconteciam campeonatos nas escolas. No final, foi feito um 

campeonato com todas as escolas participantes. Diante disso, é possível perceber que, 

com esse projeto, o LEMAT estava colaborando com a formação inicial e continuada de 

professores. 

 O projeto da Jornada da Educação Matemática foi criado no primeiro ano do 

LEMAT e tinha por objetivo divulgar a Educação Matemática e proporcionar  

uma troca de experiência entre os licenciandos, professores da 

Educação Básica e com pesquisadores na área de Educação 

Matemática. A primeira jornada contou com 80 participantes, 
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tudo muito simples e com pouca divulgação, e ocorreu no 

primeiro ano do LEMAT (VARIZO, 2016, áudio 2).  

De 1994 até 2005, a Jornada da Educação Matemática (JEM) ocorria 

anualmente, mas, depois, passa a ocorrer bianualmente. A VIII JEM ocorreu em 2001 

concomitantemente com o I Encontro Goiano de Educação Matemática (I EnGEM). De 

acordo com Varizo (2007), da primeira Jornada participaram somente alunos de 

licenciatura do IME e um professor da rede estadual de Educação Básica. A partir da 

segunda Jornada, o número de participantes aumentou muito. Licenciandos em 

Matemática e Pedagogia, tanto da UFG quanto de outras universidades, além de 

professores da Educação básica de todo estado, participaram. Para ministrar palestras, 

nesse período, foram convidados “professores-pesquisadores da área da Educação e da 

Educação Matemática de renome nacional e/ou internacional51” (VARIZO, 2007, p. 8). 

O evento tinha duração média de três dias, nos quais eram distribuídas diversas 

atividades como: Palestras, Comunicações Científicas e de Experiências e minicursos. 

Durante algum tempo, a Jornada da Educação Matemática (Figura 8) teve papel de 

destaque em âmbito regional na disseminação de conhecimentos na área de Educação 

Matemática e na formação inicial e continuada de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: XI JEM, 2005 

 O laboratório foi crescendo, ganhando mais espaço, mais estagiários, bolsistas, 

materiais didáticos, computadores e mobiliários. Com isso, “se tornou um local para os 

estagiários elaborarem seu Estágio, consultar bibliografia, escolherem ou criarem 

materiais didáticos” (VARIZO,2016, áudio 2). E passou a mediar a relação entre a 

universidade e professores de escolas do ensino básico.  

                                                           
51 VIII JEM tivemos entre os palestrantes o professor Dr. Joaquín Gimménez Rodrigues da Universidade 

de Barcelona 
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O laboratório trabalhava como coadjuvante dos professores da didática e da área 

pedagógica, atuando junto aos alunos. Nesse aspecto, Varizo (2016) acredita que o 

laboratório auxiliava e oferecia oportunidades que as disciplinas, geralmente, não 

davam. Exemplo disso, o LEMAT proporciona uma formação teórica e prática para os 

alunos que lá trabalham como estagiários ou como bolsistas, possibilitando que estes 

tenham contato com alunos e com diversos projetos, antes de chegarem ao estágio52 de 

sala de aula. As atividades do Estágio eram as mais diversas, “os estagiários ajudavam, 

às vezes, a orientar algum colega que procurava o LEMAT, controlavam o uso dos 

computadores para os demais alunos usarem, a organizar o espaço do laboratório, 

ministravam oficinas, entre outras atividades” (VARIZO, 2016, áudio 2).  Outra 

atividade desenvolvida com os estagiários era incentivá-los a usarem diversas 

metodologias em suas aulas. Eram oferecidas atividades para que eles aprendessem a 

usar vídeo, alguns softwares de Matemática, como o Equation, já de geometria, havia o 

Cabri e o Geogebra. Os estagiários aprendiam e ensinavam outros licenciandos ou 

outros professores.  

Nessa coordenação, houve alguns projetos de extensão, era o trabalho nas 

escolas. O projeto LEMAT vai às escolas, no qual as atividades desenvolvidas no 

LEMAT eram levadas às escolas da Educação Básica e aplicadas nas turmas, foi um 

exemplo de projeto de extensão desenvolvido pelo laboratório. Geralmente, o professor 

da turma solicitava alguma atividade, isso era discutido em grupo, elaborava-se uma 

atividade, e o grupo ia para a sua sala e desenvolvia. Outro exemplo, o projeto de 

Assessoria – “o professor de qualquer escola que tinha dificuldades para ensinar 

algum conteúdo, agendava e ia ao LEMAT para ter orientações” (VARIZO, 2016, 

áudio 2). Em sua primeira versão, o projeto tinha o intento de atender os professores da 

Educação Básica, de acordo com suas necessidades referentes ao seu cotidiano em sala 

de aula. Nesse sentido, Varizo (2007) acreditava que  

O contato pessoal entre professores de Matemática do EB e professores do 

curso de Licenciatura em Matemática do IME, auxiliaria aos professores do 

EB53 desmistificar a universidade como algo distante da realidade e 

inacessível e permitiria aos professores do curso de Licenciatura em 

Matemática do IME compreender melhor o cotidiano dos docentes da escola 

do EB, trazendo melhoria na atuação dos professores universitários na 

formação inicial dos licenciados em matemática. (VARIZO, 2007, p.9) 

                                                           
52 Atualmente esse estágio é o Estágio III e IV. 
53 Educação Básica 
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De acordo com Varizo (2007), esse projeto teve muita procura e aceitação, o que 

fez com que a coordenação ampliasse o público-alvo para professores do ensino 

superior dos cursos de licenciatura das IES de Goiás e aos professores-alunos de cursos 

de Especialização em Educação Matemática e em Matemática do IME e de outras IES. 

No período de 1995 até 2005, de acordo com Varizo (2007), foram atendidos 6.312 

professores de Matemática da Educação Básica e Superior e licenciandos de outras 

instituições tanto de Goiânia quanto do interior de Goiás. 

 O projeto para montar laboratórios de Matemática nas escolas públicas de 

Goiânia também foi um projeto de extensão. O projeto de Assessoria e o LEMAT vai às 

escolas eram projetos permanentes. Esse projeto ajudou algumas escolas a montar 

laboratórios de ensino e até mesmo de educação. Exemplo disso, ajudou a montar 

laboratórios em escolas públicas, como o CEPAE, particulares e, também, em Jataí, um 

para o curso de licenciatura em Matemática.   

Todas as atividades propostas nesse período eram pensadas para que houvesse a 

participação dos estagiários e partia da demanda deles. Diante disso, o laboratório, no 

período, buscou contribuir para que os futuros professores conseguissem “relacionar 

aquilo que eles viam em sala de aula na prática, no sentido de repensar a prática da 

sala de aula e tentar melhorá-la” (VARIZO, 2016, áudio 2).  E, também, ajudar “o 

graduando e o estagiário, a preparar suas aulas, pois tem disponível tanto uma 

bibliografia específica como materiais didáticos e relatórios de experiências 

desenvolvidas no LEMAT” (VARIZO, 2016, áudio 2), além dos trabalhos de final de 

curso, pois todos são arquivados na biblioteca do LEMAT.  

 

A segunda década do LEMAT 

No final de 2005, é aprovada a Resolução CEPEC Nº 752, de novembro, que 

fixava o Currículo para o curso de Matemática, licenciatura e bacharelado. De acordo 

com essa resolução, o curso de licenciatura seria semestral, devendo ter carga horária 

total mínima de a carga de 2800 e, preferencialmente, no turno noturno. O licenciando 

precisa cursar disciplinas optativas com carga horária igual ou superior a 152 

horas/aula; de 240 horas/aula de disciplinas do núcleo livre; e 200 horas em atividades 

complementares. A resolução divide, ainda, o estágio Supervisionado em duas etapas, 

Estágio I e II, com duração de 200 horas cada. Essa resolução defende que o licenciando 

deve [1] ter conhecimento crítico da Matemática; [2] ter formação pedagógica dirigida 
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ao trabalho do professor; [3] ter consciência da abrangência social da sua profissão; [4] 

ter noção dos processos de pesquisa e investigação para sua atuação docente; [5] ter 

visão histórica da educação e capacidade de relacionar este conhecimento, em seus 

vários campos, com as necessidades práticas encontradas pelo homem em seu cotidiano; 

[6] desenvolver um ensino contextualizado que leve em consideração as características 

socioculturais, econômicas e psicológicas dos educandos, de modo a torná-los cidadãos 

ativos, críticos e atuantes; [7] compreender a natureza da Matemática, seus métodos e 

sua estrutura como produto cultural inserido dentro do contexto sócio-histórico; 

(BRASIL, 2005, p.5).   

A coordenação seguinte foi do professor José Pedro Machado Ribeiro, que ficou 

à frente do laboratório no período de 2006 até 2008. Nesse período, o laboratório era 

visto como um local com múltiplas possibilidades, onde seria possível “desenvolver 

práticas docentes, de investigação, seria um espaço para o aluno estudar, desenvolver 

projetos próprios do laboratório e, também, para contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem com professores da Educação Básica” (RIBEIRO, 2017, áudio 4). Nesse 

período, alguns dos projetos da gestão anterior foram mantidos, e outros criados. Assim, 

deu-se continuidade, por exemplo, ao Projeto de Jogos Matemáticos, o de Assessoria a 

Professores da Rede e o Hoje tem no LEMAT. O Projeto de Jogos Estratégicos (Figura 

9), que era de extensão, buscava relacionar a tecnologia para pensar a prática docente. 

Nesse período o projeto foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do 

Município de Nova Veneza, e foi desenvolvido um campeonato de jogos em escolas 

municipais da cidade. O LEMAT propôs um processo formativo, no qual os professores 

participavam e, em contrapartida, a marcenaria da prefeitura confeccionou jogos de 

tabuleiro e todo material do campeonato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Palestra Jogos Estratégicos, 2006 
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Os projetos que foram desenvolvidos, nessa gestão, foram pensados de acordo 

com as necessidades dos licenciandos. E, nesse sentido,  

envolviam tanto os professores universitários, a Técnica em 

Assuntos Educacionais, os alunos da licenciatura em 

matemática do IME, alunos de outras licenciaturas, que 

apresentavam interesse, professores da Educação básica, enfim, 

todos que estivessem preocupados com o processo de ensino-

aprendizagem (RIBEIRO, 2017, áudio 4). 

 Cada projeto tinha sua característica, o tipo de envolvimento e de participação, 

sendo que alguns deles eram desenvolvidos nas escolas, em parceria com professores da 

Educação Básica. O que mostra que essa coordenação também estava preocupada com a 

inserção de projetos de extensão, um dos braços da universidade. 

Os projetos, de modo geral, estavam relacionados aos Estágios I, que tinha carga 

horária de 200 horas. Atualmente, este foi dividido em Estágios I e II. Até 2005, esse 

estágio era parte de uma disciplina chamada Didática e Prática de Ensino. A primeira 

turma começou em 2005, então, nesse período, estava-se começando a implementar esse 

Estágio I. Diante disso, a coordenação começou a propor projetos, e os estagiários 

passaram a desenvolver as ações vinculados ao LEMAT, internas (no laboratório) ou, 

até mesmo externas, às escolas. Mas o LEMAT era como um mobilizador dessa prática 

do Estágio. Esse estágio é vinculado a projetos que tentem aproximar a teoria que o 

licenciando estuda no curso à realidade que ele vivenciará enquanto professor.  Assim, o 

laboratório ofereceu alguns projetos formativos no âmbito do Estágio I.  

Em relação ao Estágio II54, que tinha carga horária de 200 horas, o licenciando 

teria seu primeiro contato com a sala de aula. Assim, os alunos procuravam auxílio no 

LEMAT; procuravam auxílio para a coleta de dados, levantamento de bibliografia, de 

utilizar os recursos didático-pedagógicos que há no LEMAT. Diante dessa demanda, a 

coordenação entendia que o laboratório deveria ficar aberto o máximo de tempo 

possível, com profissionais de apoio para atender os estudantes que vão desenvolver e 

propor a intervenção didático-pedagógica na escola. E, estando ele aberto, outros 

professores do instituto poderiam usar o laboratório para suas aulas, tanto para os 

professores da disciplina de Didática quanto para os da Matemática. Uma vez que o 

LEMAT não oferece apenas um espaço para as aulas, mas também, pelos recursos 

materiais que disponibiliza para esse processo formativo, sua importância torna-se 

evidente. Dessa maneira, a coordenação ficou “disponível tanto no âmbito da 

                                                           
54 Atualmente refere-se aos estágios III e IV 
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orientação, quanto de discutir, propor, oferecer e disponibilizar recursos didáticos que 

o LEMAT tem para que subsidie a prática do futuro professor na escola” (RIBEIRO, 

2017, áudio 4).   

Diante do exposto, de acordo com Ribeiro (2017), a coordenação buscou 

contribuir para a formação de professores da forma mais ampla possível, uma vez que 

acredita na “concepção do laboratório como um espaço de investigação e de construção 

de conhecimento, possibilita o licenciando a se inserir em uma pesquisa e passar por 

experiências que, provavelmente ele só viveria no Estágio II”, e permite que licenciando 

possa debater a questão da prática de sala de aula. Vale ressaltar que, embora em 2008 - 

2009 o professor José Pedro já não fosse mais coordenador do LEMAT, nesse período, 

ele propôs o Projeto Revivenciando o Colmeia, que passa a fazer parte do 

PETMAT/UFG55. De acordo com Fernandes,  

Uma das principais metas dessa proposta de formação do(a) professor(a) de 

Matemática é a realização de estudos e pesquisa no âmbito da Educação 

Matemática. Momentos esses que visam à transformação da prática dos(as) 

professores(as) por meio de atividades inovadoras e de pesquisas 

metodológico-científicas, junto às escolas da rede pública de ensino da 

Região Metropolitana de Goiânia. E também, consequentemente, a formação 

inicial dos(as) alunos(as) estagiários(as) e bolsistas do Curso de Licenciatura 

em Matemática envolvidos(as) na sua execução. (FERNANDES, 2011, p.44) 

Nessa perspectiva, de acordo com Fernandes (2011), esse projeto era importante 

por apresentar ações que favorecem o movimento dinâmico de observar e refletir sobre 

sua prática, além de fomentar discussões sobre a formação continuada de professores, 

bem como por motivar uma (re)leitura do Projeto Colmeia, que estava suspenso fazia 10 

anos. De acordo com Ribeiro (200756),  

“É inegável a contribuição do Projeto Colmeia ao processo de ensino e 

aprendizagem da matemática, constituindo em um projeto profundamente 

expressivo para a formação do licenciando e do professor de matemática da 

Educação Básica” (RIBEIRO,2007 apud SARDINHA MACEDO, 2017, p. 

55). 

 Diante disso, é possível perceber que as ideias defendidas no LEMAT 

conseguem influenciar os professores que passam por lá, profissionais que, além de 

transformar sua prática de sala de aula, tornam-se divulgadores das ideias, adaptando-as 

para sua realidade. 

                                                           
55 Programa de Educação Tutorial (PETMAT) criado em 2007, orientado pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos moldes da Educação Tutorial. 
56 Proposta PETMAT/UFG 2007 
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No ano de 2008, a professora Maria Bethânia Sardeiro, que já havia trabalhado 

no LEMAT no Estágio Voluntário, durante sua graduação, assume a coordenação do 

Laboratório de Educação Matemática. A sua reação inicial, ao saber da existência de um 

Laboratório de Educação Matemática, assemelha-se àquela que vemos nas feiras e nos 

eventos que participamos divulgando o LEMAT. A primeira sensação é de estranheza, 

depois, de curiosidade e o interesse em saber o que se faz lá. É possível perceber, na fala 

da professora Maria Bethânia, que o laboratório mudou sua forma de ver a matemática: 

[...] foi fundamental, eu diria, tanto nesse aspecto de ver a 

matemática de outra forma, quanto que eu aprendi, convivendo 

mesmo, com a Zaíra e com a Silmara, que assim, esse contato 

que você tem com uma pessoa que tem mais experiência que 

você é muito legal pra você aprender. (SANTOS, 2017, áudio 6) 

Além desse primeiro contato, o estágio, ela trabalhou como vice-coordenadora, 

na gestão anterior, do professor José Pedro. Diante desses fatos, é possível perceber que 

a professora Maria Bethânia conviveu com o laboratório em diversas instâncias: como 

aluna de graduação, como vice-coordenadora, como coordenadora e como professora do 

IME. Dessa maneira, as representações que ela apresenta sobre o LEMAT, seu papel e 

sua importância levam em consideração todas essas vivencias. 

Levando-se em consideração tais vivências, acredita que sua visão de laboratório 

é semelhante à da Zaíra, por crer que a Zaíra, bem como a Silmara, escreveu o projeto 

de laboratório, pensaram as ações que o laboratório deveria exercer. Nesse sentido, o 

laboratório deveria “ser essa ponte tanto entre o professor, que já está na escola, com a 

universidade, quanto um local para o aluno de graduação” (SANTOS, 2017, áudio 6). 

Assim, o laboratório, nesse período, buscou ser um elo em diversos sentidos: [1] como 

apoio para o licenciando que estava no Estágio; [2] auxiliando professores que já 

estavam em sala de aula; e [3] para a elaboração e produção de recursos didáticos. Em 

resumo, o LEMAT era visto como um lugar concentrador das ações de formação inicial 

e continuada.   

O trabalho realizado, nesse período, previa a continuidade de alguns dos projetos 

que foram criados nas coordenações anteriores, sendo realizados projetos de extensão e 

de formação inicial e continuada. Um dos projetos desenvolvidos era ligado ao 

Prolicen57, que relacionava a formação inicial com a do professor que já estava na 

                                                           
57 Programa de Licenciatura – PROLICEN “tem por objetivos incentivar a participação de discentes, 

através de concessão de bolsas, em projetos de natureza institucional, que invistam tanto na qualidade dos 

cursos, quanto na necessidade de garantir o ingresso, a permanência e a conclusão do curso pelos alunos 
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escola. Ele foi desenvolvido com uma professora do Valdemar Mundim e uma aluna de 

graduação que fazia parte do projeto. As atividades do Prolicen eram desenvolvidas no 

LEMAT. Um ponto que desagradou à coordenação da época, em relação ao Prolicen, 

foi que “a estrutura do projeto é sempre a mesma: tem o professor da universidade, 

normalmente tem o da escola e o licenciando. A formação acaba ficando restrita 

porque só tem uma bolsa” (SANTOS, 2017, áudio 6).  

Outro projeto desenvolvido, uma continuação do projeto da professora Zaíra, foi 

o Projeto Jogos no Ensino de Matemática. O Laboratório oferecia aulas teóricas sobre 

jogos, auxiliava no planejamento das atividades, implementava, e, depois, o grupo 

analisava. De acordo com Santos (2017), “fazia parte da filosofia do laboratório” a 

participação de professores da Educação Básica. A formação de professores proposta 

pelo LEMAT buscou agregar “projetos em que o aluno não ficava só na universidade, 

ele pensava, ele tinha material, ele estudava, aplicava e voltava” (SANTOS, 2017, 

áudio 6), fazendo um trabalho que considera de formação de professores reflexivos, 

preocupados com questões relativas à prática, com suporte teórico.  

Houve também, durante o período, uma força-tarefa para conseguir mais 

recursos didáticos. Isso ocorreu porque saíra uma verba, sendo preciso fazer o 

orçamento em três lugares diferentes, uma vez que se tratava de dinheiro público. A 

Silmara colaborou muito, nesse sentido, pois ela sabia dos prazos.  Os recursos 

demoraram a chegar, mas, com eles, chegaram para o laboratório muitos jogos novos e 

muitos materiais.  

Em relação aos Estágios, alguns foram desenvolvidos no laboratório. Outros 

auxiliavam em demandas externas (empréstimo de materiais didáticos, na busca de 

literatura livros, auxilio no uso de recursos didáticos etc). Essas demandas externas ao 

laboratório iam desde a colaboração com o Estágio II até com a comunidade externa à 

UFG. Além disso, o laboratório emprestava os materiais didáticos, tanto para os alunos 

do Estágio quanto para professores da Educação Básica. Os materiais eram reservados, 

levados para a escola e depois devolvidos. Já a utilização do laboratório, por professores 

do IME, de acordo com a coordenação da época, não era muito frequente; o uso era 

mais no sentido de utilizar a sala didática, não para participar das atividades propostas. 

Já os professores das escolas de Educação Básica utilizavam-na com frequência. Por 

exemplo, no trabalho com jogos, desenvolvido no colégio Vademar Mundim, dirigiam-

                                                                                                                                                                          
das diversas licenciaturas e/ou propiciar uma efetiva articulação dos cursos de Licenciatura com os 

ensinos fundamental e médio”. (BRASIL, 1996, p. 01) 
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se para o laboratório tanto os professores quanto os alunos. Houve, inclusive, um 

campeonato de jogos, com premiação.  

O coordenador seguinte, o professor Wellington Lima Cedro, também teve 

contato com o laboratório, em sua formação inicial. Nessa coordenação, o LEMAT é 

visto, primeiramente, como “um espaço físico, necessário para um curso de 

licenciatura, para um curso de formação de professores” (CEDRO, 2016, áudio 3). O 

laboratório não era visto como “museu ou um lugar que tenha coisas velhas para ver ou 

exposição de coisas matemáticas” (CEDRO, 2016, áudio 3). O laboratório, então, 

coordenação, era visto como um lugar propício para se discutir Educação Matemática e 

“tinha sua importância pelo que se fazia dentro dele e não os equipamentos em si” 

(CEDRO, 2016, áudio 3). 

Em seu percurso, o LEMAT havia perdido um pouco a vitalidade, de modo que 

o principal desafio enfrentado pela coordenação era, justamente, dar nova vida ao 

laboratório. Para isso, foram recriados “alguns dos projetos que existiram durante um 

tempo aqui no laboratório” (CEDRO, 2016 áudio 3) e, ainda, deu-se apoio à servidora 

do LEMAT, quem sempre deu muita vida para o espaço. Dessa maneira, a coordenação 

abriu mais vagas de estágio no laboratório, com o objetivo de tentar mantê-lo aberto 

“para alunos e professores visitarem, participarem, conhecer e, de preferência, para 

fazer atividades” (CEDRO, 2016, áudio 3). Essa foi uma tentativa da coordenação de 

reviver o LEMAT como espaço formativo.  

Na perspectiva desses projetos, foram feitas atividades com os estudantes da 

Educação Básica no laboratório. Geralmente, esses alunos da Educação Básica ficam 

ligados ao projeto de Tutoria. Os projetos eram relacionados às atividades do Estágio I, 

que já existia no laboratório, mas que não era tão sistematizado quanto na época da 

professora Zaíra. Nesse período, a Silmara estava supervisionando os alunos do Estágio 

I. A professora, além de TAE do laboratório, é formada em licenciatura em Matemática, 

pela UFG. Além disso, os estagiários auxiliavam em eventos da universidade, que 

também contavam com alunos da Educação Básica, como é o caso do Conpeex (Figuras 

10 e 11) e do Espaço das Profissões. Esses eventos são de grande importância para a 

formação do licenciando que faz estágio no LEMAT, uma vez que possibilitam uma 

aproximação deles com alunos, com professores de Matemática já formados, alunos de 

pós-graduação. 
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Figura 10: Estagiários do LEMAT atendendo alunos da Educação Básica, no Conpeex, 2010 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estagiários do LEMAT atendendo alunos da Educação Básica, no Conpeex,2010 

 

Diante desse panorama de dar vida ao laboratório, foram desenvolvidas algumas 

atividades e projetos, tais como: o Projeto Vivenciando o LEMAT; o de aniversário de 

16 anos do laboratório; a Jornada de Educação Matemática; e outras atividades 

desenvolvidas com os licenciandos e com alunos da Educação Básica. Durante a 

organização da comemoração do aniversário, foi atualizado o site do LEMAT, 

elaborada a imagem visual, um material gráfico do laboratório para que se distribuísse. 

Foi feito um trabalho muito cuidadoso para dar visibilidade, de alguma forma, ao 

LEMAT. Houve, também, um vídeo de divulgação do LEMAT58, lançado pela TV 

UFG.  

Outra atividade, a Jornada da Educação Matemática, foi um evento muito 

importante para a Educação Matemática em Goiás. Assim, em 2010, o LEMAT 

organizou o evento XIII Jornada da Educação Matemática (Figura 12). Esse evento 

ocorreu em comemoração aos 16 anos do LEMAT. Nesse período, a coordenação tinha 

                                                           
58 Assista: Conhecendo a UFG - Laboratório de Educação Matemática – disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls05aR_Oubs  

https://www.youtube.com/watch?v=Ls05aR_Oubs
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o “entendimento que, de alguma forma, o espaço LEMAT só tinha sentido se ele fosse 

vivenciado pelas pessoas, se fosse um espaço que tivesse vida” (CEDRO, 2017, áudio 

3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Folder da XIII Jornada de Educação Matemática 

O Projeto Vivenciando o LEMAT foi retomado, porque a coordenação 

acreditava que, para os alunos darem valor ao laboratório, precisariam conhecê-lo. 

Assim, o objetivo desse projeto era incentivar uma vivência do laboratório em si, “de 

participar nas mais diversas tarefas, desde as mais burocráticas até as mais 

intelectuais, planejar atividades, executar atividades, tomar conta do espaço, 

organizar, sistematizar as coisas, conhecer os materiais” (CEDRO, 2017, áudio 3), 

enfim, participar efetivamente das atividades propostas. Diante disso, no período, o 

estágio no LEMAT tinha como objetivo “dar conta da apropriação do uso desses 

materiais, de compreender os procedimentos e fazer com que os professores” (CEDRO, 

2017, áudio 3) que passam por lá saibam que existem outras formas de ensinar-se 

Matemática. 

Nesse ínterim, a principal dificuldade para o trabalho no LEMAT foi a 

(re)inserção das escolas nas atividades desenvolvidas no laboratório. O contato com as 

escolas tinha diminuído em relação à época que a professora Zaíra era coordenadora. 

Nesse período, os professores das disciplinas ligadas à Educação sempre fizeram uso do 

espaço do laboratório. José Pedro fazia reuniões com grupo do PETMAT, a professora 

Elizabeth fazia algumas ações do Projeto de Tecnologia. Mas, a coordenação acreditava 
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que precisava de uma disciplina para trabalhar especificamente com o laboratório, para 

que os alunos pudessem perceber sua importância e seu potencial.  

Sobre o trabalho desenvolvido no período mencionado, encontramos uma 

publicação59 referente ao estágio desenvolvido em 2011, sob o título O Estágio no 

Laboratório de Educação Matemática na Formação do Licenciando. Nesse trabalho, a 

primeira autora, Naysa Crystine Nogueira Oliveira, conta a sua experiência enquanto 

aluna de graduação que passou pelo LEMAT, e as contribuições que as ações 

desenvolvidas trouxeram para a sua formação. Ela traz, inclusive, uma tabela com todas 

as ações do LEMAT naquele ano, como mostra o Quadro 3.  

Diante desse quadro, é possível perceber que o LEMAT apresentou nesse ano 

uma grande variedade de atividades com vistas à formação de professores. Oliveira 

participou de várias dessas atividades, julgando-as de suma importância para que ela 

conseguisse “estabelecer conexão entre a teoria e prática, aprendendo técnicas de ensino 

que desperte e aumente o interesse dos alunos em aprender” (OLIVEIRA e 

CARVALHO, 2012, p. 9). No ano descrito por Oliveira e Carvalho (2012), o LEMAT 

colaborou com a organização da SBPC60 JOVEM, uma atividade realizada 

simultaneamente à programação científica da Reunião Anual da SBPC.  

Quadro 3: Relação de atividades desenvolvidas em 2011 e suas descrições 

Atividade/ Projeto Descrição 

Projeto:  

Ações do LEMAT 

Itinerante. 

O projeto pretende proporcionar aos estagiários a interação da 

Matemática com ambientes não convencionais de ensino. 

Projeto:  

Hoje tem no 

LEMAT. 

No projeto são realizadas oficinas, palestras e mostras de 

vídeo. Os temas estão relacionados à educação matemática e à 

formação de professores. 

Projeto:  

Tutoria. 

A tutoria oferece ao aluno um acompanhamento sistemático. 

O tutor direciona o estudo do aluno, utilizando métodos e 

recursos de ensino que estimulem o seu raciocínio. 

Projeto:  

Monitoria. 

A monitoria é um projeto que presta serviço gratuito à 

comunidade externa da UFG. Sendo destinado ao ensino 

fundamental e médio, é caracterizado por aulas em que os 

licenciandos explicam conteúdos matemáticos e resolvem 

exercícios. 

Projeto: 

Conhecendo o 

LEMAT 

O laboratório apresenta-se à comunidade interna e externa. Na 

apresentação são mostrados os recursos didáticos 

pedagógicos, de mídia e o acervo bibliográfico. De acordo 

com o público atendido, pode ser organizada uma oficina. 

Atividade: A única atividade comum a todos. Sendo de responsabilidade 

                                                           
59 Oliveira e Carvalho, 2012 
60 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
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Manutenção e 

organização do 

laboratório. 

dos estagiários a organização, a manutenção e a preservação 

dos materiais disponibilizados. 

Atividade:  

Site do LEMAT. 

Nessa atividade o licenciando estagiário será responsável por 

realizar as manutenções e atualizações no site, com notícias 

referentes à educação matemática, ao laboratório e à 

universidade 

Atividade:  

Mural de eventos e 

educação 

matemática. 

No mural de eventos e educação matemática são colocadas 

informações e notícias relacionadas aos assuntos. Têm como 

objetivo manter a comunidade acadêmica informada sobre os 

acontecimentos relacionados à educação matemática 

Atividade: 

Participação e 

organização de 

eventos da 

comunidade 

acadêmica. 

O laboratório participa da organização de eventos realizados 

pelo Instituto de Matemática e Estáticas e pela Universidade 

Federal de Goiás. O laboratório também realiza eventos como 

a Jornada de Educação matemática. 

Atividade:  

Estudo de autores e 

pesquisadores da 

educação 

matemática. 

Atividade na qual o graduando estuda sobre a vida e o 

trabalho de algum educador matemático 

Quadro 3: Relação de atividades desenvolvidas em 2011 e suas descrições 

Fonte: Oliveira e Carvalho, 2012 p. 4-6 

  O projeto Ações do LEMAT Itinerante, nesse ano, foi desenvolvido “em uma 

Comunidade Terapêutica, que trabalha com mulheres dependentes química, de drogas 

licitas e ilícitas. Teve como objetivo, ajudar as internas durante o seu processo de 

reabilitação, fazendo com que desenvolvessem e aprimorassem o seu raciocínio lógico” 

(OLIVEIRA e CARVALHO, p. 7). De acordo com as autoras, ao desenvolver esse tipo 

de atividade, a primeira autora conseguiu entender a importância da Matemática “para o 

desenvolvimento da cognição de humano e como o incentivo pode levar a melhora 

gradual de um paciente em processo de reabilitação” (Idem, p. 8). Diante da leitura do 

artigo de Oliveira e Carvalho (2012), é possível perceber nas atividades descritas uma 

preocupação de proporcionar uma formação matemática e humana para os licenciandos, 

que têm a oportunidade de vivenciar as matemáticas em diversos ambientes não 

escolares. 

A professora Jaqueline Araújo Civardi foi coordenadora do LEMAT, no período 

de 2013 e 2014. Teve contato com o laboratório ainda na graduação, quando foi 

desenvolver o Estágio. A concepção de laboratório que ela defendia era a de que ele não 

deveria ser pensado apenas como uma estrutura física, mas sim como 
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um espaço onde o processo formativo, em termos da 

qualificação de profissionais, sejam eles na graduação, na pós-

graduação, em projetos, na extensão, na pesquisa, que sejam 

desenvolvidos no âmbito desse espaço, que ele acabe sendo um 

espaço de congregação, de congregar essas ações. (CIVARDI, 

2017, áudio 5) 

Assim, o LEMAT estaria a serviço do processo de formação inicial e 

continuada, na perspectiva de integrar as diversas facetas do processo de formação de 

professores, envolvendo ensino, pesquisa e extensão. Dessa maneira, deu continuidade a 

alguns projetos que já eram clássicos no laboratório e supervisionados pela Silmara. 

Além desses, a coordenação propôs o projeto “Círculo de Formação de Professores, 

que aconteceu em comemoração aos 50 anos do curso de licenciatura em matemática” 

(CIVARDI, 2017, áudio 5).  

No projeto, foram convidados professores e comunidade. Discutiu-se a formação 

de professores. O Círculo de Formação de Professores (Figura 13)  foi o maior 

desenvolvido nessa coordenação. Isso porque, nesse período, houve a mudança do 

laboratório do prédio do antigo para o novo.  A partir de então, a maior preocupação 

passou a ser colocar as novas instalações em funcionamento, sobretudo, porque a 

proposta arquitetônica dele não saiu de acordo com o planejado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Comemoração dos 50 anos do curso de licenciatura em matemática IME/UFG 

A professora Zaíra foi convidada para repensar o novo espaço, para “que tivesse 

então uma perspectiva de trabalho, que fosse um pouco a cara dela, porque afinal de 

contas ela foi a idealizadora” (CIVARDI, 2017, áudio 5). Todas as mudanças deveriam 

ser pensadas, levando em conta as demandas que o Instituto tinha naquele momento: 

alunos com deficiência, especificamente, visual e aluno com síndrome de Down. Entre 

as mudanças propostas estavam: [1] a divisão da sala grande (que era para ações e 
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atividades) em outro espaço que seria para projetos; [2] divisão do espaço que era da 

biblioteca para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão; [3] outra sala 

de multimídia; [4] espaços para estudos, que são espaços menores, [5] de acessibilidade, 

[6] a coordenação; e [7] o espaço da biblioteca.  

Essa organização demorou mais tempo devido à espera de verba para os 

equipamentos, os materiais, a estrutura em si. Vale a pena mencionar que se utilizou, na 

montagem da estrutura do laboratório, material para a diminuição da propagação do 

som, observando que havia alunos com deficiência, principalmente, visual, que 

precisavam fazer uso do espaço. Esses alunos, geralmente, utilizam equipamentos que 

fazem um pouco de ruído. A sala foi pensada com tal estrutura de maneira que pudesse 

ser evitada uma maior intensidade de som no ambiente. Tudo isso demandou um tempo 

bastante considerável da equipe para poder finalizar as adequações.   

Diante desse panorama, da questão da organização do ambiente, a realização dos 

Estágios ficou um pouco comprometida (Figura 14). O LEMAT era lócus de Estágio e 

colaborava com o Estágio de sala de aula. Mas, nesse período de organização, o espaço 

não estava propício para o desenvolvimento de ações mais efetivas do estágio. Antes de 

mudar de prédio, as atividades do Estágio mantiveram-se, conforme nas outras 

coordenações e com a ajuda da Silmara, auxiliando as pessoas que o solicitavam. O 

espaço era muito utilizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: A sala do LEMAT sendo organizada, 2014 
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Após a mudança a sala do LEMAT, o local tornou-se um pouco desorganizado, 

porque não havia espaço pré-definido. A coordenação não queria trazer os materiais 

velhos, uma vez que já havia comprado as mesas, materiais, recursos didáticos. A 

intenção, de acordo com CIVARDI (2017), era fazer com que o laboratório fosse um 

“espaço agradável para os estudantes e professores chegarem e sentirem-se 

acolhidos”. Ter a parede externa visualmente bonita, envolvendo Matemática e arte, 

fazer um ambiente com puffs, para leitura. Enfim, que o laboratório “fosse um ambiente 

de estudo, um ambiente de troca, de partilha e que ao mesmo tempo fosse um ambiente 

agradável de estar ali, que as pessoas quisessem estar ali” (CIVARDI, 2017, áudio 5).  

Uma dificuldade no período de coordenação, de acordo com Civardi (2017), foi 

o desconhecimento, por parte da comunidade, do que é feito no LEMAT. Algo que 

acabou gerando uma subutilização do espaço, sendo que alguns professores pensam que 

lá seja um ambiente para aula. Além disso, os professores fazem pouco uso do 

laboratório, uma vez que desconhecem o espaço, a sua história e as suas possibilidades. 

Diante disso, Civardi (2017) defende ser preciso que as pessoas acreditem no 

laboratório como espaço formativo, no sentido de perceber a “matemática não como 

algo encapsulado, ou simplesmente a matemática rigorosa, dura, mas uma matemática 

mais prazerosa” (CIVARDI, 2017, áudio 5). 

 

O novo LEMAT: “uma versão moderninha” 

 Após vinte anos do LEMAT, no ano de 2014, a professora Janice assume a 

coordenação do laboratório. Essa coordenação é marcada por algumas mudanças. A que 

aparece mais forte é a inserção do laboratório no Museu de Ciências da UFG, como 

núcleo museológico. A ideia do LEMAT na perspectiva museológica é muito recente, e 

a coordenação ainda está estudando e debatendo a questão, para perceber “a 

potencialidade do laboratório como um núcleo museológico” (LOPES,2017, áudio 7). 

Em 25 de setembro de 2017, foi lançada a primeira exposição do LEMAT, no Museu de 

Ciências da UFG (Figura 15). Nessa exposição, foi construído um projeto usando a 

Sequência de Fibonacci e a representação da helicoide, algo que representou, para a 

equipe, um desafio ao pensar o espaço físico e como realizar o diálogo com os outros 

cenários. 
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Figura 15: Folder da primeira exposição Museu de Ciências da UFG 

Até o momento, enquanto núcleo museológico, o LEMAT tem sido entendido 

como “um espaço de construção de conhecimento científico, em especial do campo da 

matemática, que carrega essa responsabilidade de divulgação do conhecimento 

matemático, em todas as suas nuances” (LOPES,2017, áudio 7). Nesse cenário, o 

LEMAT tem mudado o foco de atuação, “o laboratório deixa de ser só um espaço de 

formação para licenciandos e de formação continuada para professores, mas se torna um 

espaço de interação com o conhecimento matemático” (LOPES,2017, áudio 7). O 

trabalho do laboratório alia o viés formativo, que apresentou nos seus mais de vinte 

anos de atuação, ao viés informativo e de divulgação do conhecimento matemático.  

A coordenação trabalhou com cinco projetos. Alguns deles eram uma 

continuação do que já se desenvolvia no laboratório; outros, foram criados a partir das 

novas demandas que surgiram das necessidades do laboratório e dos estágios. Um dos 

projetos, continuidade da atuação de coordenações anteriores, era o Projeto de Tutoria, 

que tinha “a preocupação em atender a comunidade, em geral, ele atende alunos da 
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Educação Básica, que tem algum tipo de dificuldade com estudo na área de matemática” 

(LOPES, 2017, áudio 7). Esse projeto já atendeu alunos com dificuldade em 

Matemática básica, alunos de curso preparatório para o vestibular, autistas, síndrome de 

Down, entre outros tipos de especificidades no atendimento. Outro projeto oriundo de 

coordenações anteriores foi o Vivenciando o LEMAT, que consiste em conhecer a 

logística do laboratório como um todo. Assim, nele, espera-se que o estagiário dedique-

se ao “conhecimento dos materiais, controle de saída e de entrada, conhecer o acervo, 

inclusive para poder sugerir caso alguém procure indicação de material para trabalhar 

determinado conteúdo, ou determinado perfil de aluno” (LOPES,2017, áudio 7). 

O projeto Educação Matemática em museus foi criado devido à necessidade de 

se pensar o LEMAT enquanto núcleo museológico. Nele, os estagiários dedicam-se a 

fazer um estudo e análise de cenários de museus de divulgação do conhecimento 

matemático, para buscar “inspiração e repensar esse lado do laboratório” (LOPES, 

2017, áudio 7). A ideia é buscar uma identidade, que agregue a identidade que o 

LEMAT já tem. Sendo assim, de acordo com Lopes (2017), o projeto surge como uma 

tentativa de melhorar a qualidade da comunicação das atividades desenvolvidas no 

laboratório.  Além disso, o projeto traz para os estagiários um maior contato com o 

museu e com a experiência de exposição científica.  

Além desse projeto, atualmente, há outro vinculado ao cubo mágico (Figura 16), 

criado no segundo semestre de 2016. O desafio desse projeto, de acordo com Lopes 

(2017), é tentar olhar para o cubo mágico como um recurso cognitivo de formação do 

conhecimento matemático, na tentativa de perceber como os movimentos da construção 

do cubo mágico desencadeiam o processo cognitivo. O LEMAT propôs ainda dois 

projetos envolvendo tecnologia: em um deles, o foco é a divulgação científica usando 

tecnologia; no outro, busca-se uma parceria com o Labin61, vinculado ao grupo @ped. 

Esse projeto aborda ações pedagógicas com jogos digitais, com vistas a pensar 

intervenções e estratégias de ensino de Matemática usando recursos digitais, como 

jogos, software, entre outros.  
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Figura 16: Aluno do estágio supervisionado do LEMAT apresentando o cubo mágico na Semana 

Nacional de ciências e Tecnologia de Brasília, 2017 

Como toda coordenação, essa também apresentou algumas dificuldades. De 

acordo com a coordenação, a maior delas diz respeito a conseguir dar visibilidade as 

ações desenvolvidas no laboratório, principalmente, dentro do IME. Outra dificuldade 

apontada é o registro das atividades, ou seja, elas não são satisfatoriamente divulgadas 

nem dentro do próprio IME nem em outros ambientes. Diante disso, a coordenação 

aponta ainda para outra dificuldade, a “de reconhecimento desse espaço como espaço 

formativo, dentro do próprio curso” (LOPES, 2017, áudio 7). Essa dificuldade de 

divulgação é comum em todas as outras coordenações, algo facilmente verificado 

quando procuramos publicações de estagiários ou bolsistas do LEMAT e, praticamente, 

não encontramos material publicado. Até o momento, o único material de aluno ou 

estagiário do LEMAT encontrado foi um relato de experiência de Oliveira e Carvalho 

(2012). 

 O mosaico construído por mim, minha narrativa da formação de professores no 

LEMAT, termina assim, com a coordenação atual e as mudanças propostas por ela. 

Ainda existem muitas mudanças e muitas histórias que hão de vir com o passar do 

tempo, pois nem o tempo nem as histórias têm, realmente, um fim. Minha narrativa 

termina aqui, pois existem outras coisas a serem contadas, outras narrativas para serem 

construídas. Esta narrativa é a que pude contar, a partir do que vi pelo caminho, os 

olhares que lancei, as vivências que tive e as marcas deixadas, em mim, pelo LEMAT. 

Esta narrativa é uma história provocada por mim, minhas inquietações. Caso outra 

pessoa a fizesse, possivelmente, faria diferente, lançaria outro olhar, teria outra 
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perspectiva. Assim, ela não é definitiva, não é verdadeira nem falsa, trata-se apenas da 

representação construída por mim na trajetória da pesquisa realizada. 
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O FIM DESSA CAMINHADA 

Enquanto a pesquisa é interminável, o texto deve 

ter um fim, e esta estrutura de parada chega até 

a introdução, já organizada pelo dever de parar.  

Michel de Certeau 

 

Com essa frase de Certeau caminhamos para a parte final do trabalho, uma vez 

que ela retrata o momento que nos encontramos na pesquisa. O trabalho em si não 

terminou, ainda há muito o que se pesquisar sobre o tema. Há, também, possibilidades 

de aprofundamento nas interpretações. Porém, chega o momento que precisamos parar e 

analisar o trabalho desenvolvido. Buscamos apresentar, ao longo da dissertação, os 

diversos caminhos percorridos durante a pesquisa, os olhares que tivemos e os 

questionamentos que levantamos. E, ao chegar nesta parada, ainda que não seja a final, 

uma vez que pretendemos continuar pesquisando o tema, esperamos ter conseguido 

mostrar ao leitor um panorama da formação inicial dos professores de Matemática que 

passaram, ou passam, pelo LEMAT. 

O mosaico que construímos com as narrativas dos colaboradores, abordando a 

formação de professores que ocorre no IME/UFG, trata-se de uma recriação, uma 

interpretação, construída com os elementos encontrados durante nossa investigação. Ela 

deve ser entendida como uma (re)significação de histórias ouvidas e, em parte, vividas 

não apenas durante a pesquisa, mas durante grande parte da minha graduação e a partir 

dela. Durante a escrita deste mosaico, foi preciso pensar como me colocar enquanto 

contadora da história, uma contadora que fez parte da história contada, que teve 

participação e voz. 

Para a construção do texto fizemos o movimento de buscar rastros, juntar peças 

e recriar cenas de formação. A cada entrevista, em cada fala, passou um filme na 

cabeça, um filme que remonta o meu processo de formação inicial e até mesmo 

continuada. Diante das vivências que foram, por partes, narradas no capítulo I, o juntar 

as peças para a construção de uma narrativa foi uma tarefa difícil. Todas as falas 

pareciam igualmente importantes, por isso, a opção por colocar a textualização de todas 

as entrevistas, na tentativa de possibilitar ao leitor suas próprias interpretações, análises 

e visão da formação de professores no LEMAT.  Ao juntar as peças, percebemo-nos em 

uma situação de incerteza em relação a como fazer, por onde iniciar, os aspectos que 

são mais importantes, a forma de fazer a análise e tantas outras incertezas que surgem 

no caminho.  
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Após uma leitura cuidadosa e atenta da transcrição e textualização de cada 

entrevista, foi possível perceber, em primeira análise, que a visão que cada colaborador 

tem sobre laboratório era um pouco diferente, com pontos em comum. Essa concepção é 

muito particular e está relacionada às vivências, formação acadêmica e profissional de 

cada coordenador(a). Diante disso, acreditamos que o formato assumido pelo 

laboratório em sua criação sofreu modificações de acordo com as necessidades 

percebidas pelos coordenadores subsequentes e, também, pela visão deles de educação e 

de formação de professores. Além disso, é possível notar que alguns professores 

afirmam entender laboratório da mesma forma que a professora Zaíra; contudo, por 

mais próximas que sejam essas visões de laboratório, elas nunca serão as mesmas, serão 

sempre uma leitura, uma representação do que foi dito ou vivido com a professora 

Zaíra. 

Diante da fala de alguns coordenadores, foi possível perceber que as ideias 

retratam, de modo geral, algumas das características apresentadas no Projeto de Criação 

do LEMAT, defendendo o laboratório como lugar de pesquisa e extensão, de aproximar 

a teoria aprendida, principalmente, nas disciplinas de didática e de prática. Nesse 

sentido, existem projetos de extensão que buscam relacionar a teoria à prática, como o 

projeto de tutoria e algumas atividades propostas no LEMAT Itinerante, as quais 

aproximam os licenciandos da realidade da sala de aula e aproximam a comunidade da 

universidade.  

A relação entre teoria e prática é um dos grandes desafios enfrentados pelas 

instituições responsáveis pela formação de professores, uma vez que existe um limite de 

aproximação entre os conhecimentos acadêmicos e a realidade da instituição escolar. 

Esse desafio da formação de professores em certa área – formação de professores de 

Matemática, de Química, de História etc – faz com que a licenciatura tente contemplar 

os conteúdos da ciência de referência específica e, também, aqueles relacionados ao 

exercício da docência. Pesquisadores como Shulman (1987), Gauthier, (1998) e Tardif 

(2004), entre outros, vêm chamando a atenção para a complexidade de um conjunto de 

saberes inerentes à docência, o qual envolveria, por exemplo, além do conhecimento de 

conteúdo, outros conhecimentos como: i) pedagógico de conteúdo, ii) das ciências da 

educação, iii) do currículo da educação básica, iv) dos alunos, v) dos contextos 

educacionais; e vi) das finalidades educativas. 
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Diante dessa complexidade da formação docente, o estágio supervisionado surge 

como uma tentativa de fazer essa aproximação entre teoria e prática reflexiva. Esse 

intento é exposto na resolução CEPEC62/UFG Nº 1122, que afirma que o estágio 

[...] É um componente da formação acadêmica, de caráter teórico-prático, que 

tem como objetivo principal proporcionar aos estudantes a aproximação com 

a realidade profissional, com vistas ao desenvolvimento de sua formação 

técnica, cultural, científica e pedagógica, no sentido de prepará-lo para o 

exercício da profissão e cidadania (BRASIL, 2012 p. 07). 

Assim, percebemos que, no que se refere ao estágio, a UFG busca, dentre outras 

ações, preparar o licenciando para o trabalho em sala de aula. Mediante a fala dos 

coordenadores, é possível perceber que em todas as coordenações há uma grande 

preocupação com o estágio, mais especificamente, em relação a pensar projetos para 

serem desenvolvidos no laboratório que possibilitem ao estagiário planejar ações, 

executá-las e repensá-las no grupo do LEMAT. 

Atualmente, a Resolução CEPEC Nº 1121, que aprova o projeto pedagógico da 

licenciatura em Matemática do IME-UFG, aponta para quatro disciplinas de estágio no 

núcleo específico e obrigatório: os Estágios Supervisionados I, II, III e IV, todos com 

carga horária de 100 (cem) horas. Nos Estágios Supervisionados I e II, o licenciando 

deve desenvolver ações, sob a orientação de um docente do IME, devendo elaborar e 

executar um projeto que deverá ser avaliado pelo professor orientador (BRASIL, 2012b 

p.15).  Diante disso, é possível perceber que a professora Zaíra, há quase 20 anos, já 

tinha a preocupação com questões atuais, como iniciar o aluno de graduação na 

pesquisa, a preocupação em articular teoria e prática, bem como com o Estágio 

Supervisionado, mostrando-se, assim, visionária. 

Nessa etapa da formação, de acordo com o Regulamento de Estágio do IME-

UFG, devem ser oferecidas aos licenciandos “atividades profissionais coletivas que 

articulem a relação teoria-prática nas instituições concedentes (campo de estágio) com 

momentos para reflexão, pesquisa, análise das práticas institucionais, dentre outras 

ações de formação profissional” (BRASIL, 2016 p. 13). O Laboratório se mostra campo 

fértil para os estágios, de acordo com Carvalho (2011), “oferecendo a oportunidade [...] 

de ampliar seus conhecimentos profissionais por meio de atividades didático-

pedagógicas e participação em pesquisas na área da Educação Matemática”. 

                                                           
62 Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás 
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Os Estágios Supervisionados III e IV devem possibilitar ao professor em 

formação inicial experimentar a docência sob as mais diversas perspectivas, devendo 

inserir o licenciando em atividades ligadas à sala de aula. Nesse sentido, o laboratório   

exerce papel de integrador e aglutinador das ações dos atores que atuam neste 

estágio e na escola campo[...] além do aspecto aglutinador, o LEMAT 

desenvolve no Estágio II63, ações similares a do Estágio I64, pois auxilia os 

autores mencionados na busca de bibliografia, utilização de materiais 

manipuláveis, planejamento de atividades de ensino, entre outros. 

(CARVALHO 2011 p. 46-47) 

. 

Nas falas dos coordenadores, percebemos o entendimento comum de que houve 

uma mudança no papel do LEMAT com relação aos estágios. De um lado, o laboratório 

tem se inserido, fortemente, nos Estágios I e II, oferecendo uma série de projetos e 

atividades para os licenciandos. Por outro lado, o laboratório, que anteriormente se 

mostrava muito atuante nos Estágios III e IV, fonte de literatura, de materiais, com uma 

equipe que auxiliava na elaboração de planos de aula e, até mesmo, nas aulas, passou a 

ter menor importância, devido a mudanças no modelo desse estágio que, de acordo com 

alguns entrevistados, agora, se assemelha mais com uma pesquisa do que com uma 

intervenção pedagógica. 

As contribuições do laboratório perpassam desde o auxílio ao professor em 

formação inicial até os professores mais experientes que querem modificar sua prática 

em sala de aula.  Aos professores em formação inicial, a atuação do LEMAT visa 

contribuir, principalmente, no auxílio ao estágio supervisionado, munindo os alunos 

com conhecimento de teorias de aprendizagem, no uso de recursos e materiais didáticos, 

no preparo de aulas e dinâmicas. Assim, de acordo com a professora Zaíra o laboratório 

deve ser visto como 

[...] um local para os estagiários elaborarem seu Estágio, 

consultar bibliografia, escolherem ou criarem materiais 

didáticos. Deve servir de intermediário entre a universidade e 

professores de escolas do ensino básico, de desenvolver 

pesquisas na área da Educação Matemática. Apoiar os 

professores orientadores do estágio, oferecer apoio pedagógico 

a qualquer professor ou escola do Ensino Básico. (VARIZO, 

2016, áudio 02) 

Diante das narrativas sobre projetos desenvolvidos no laboratório em cada 

coordenação, podemos afirmar que tais projetos não eram fixos, pois cabia aos 

coordenadores manter, reestruturar ou, até mesmo, retirar quaisquer de acordo com a 

                                                           
63 Atualmente denominado Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. 
64 Atualmente denominado Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV. 
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concepção de cada profissional que coordenava. De acordo com Carvalho (2016), 

apenas o projeto de assessoria foi constante ao longo dos vinte e um anos que a autora 

trabalhou no laboratório, mas que outros foram surgindo, como o Projeto de Tutoria e o 

Projeto Vivenciando o LEMAT, os quais fizeram parte do laboratório em várias 

coordenações. O Projeto de montar laboratório ajudou na organização e estruturação de 

laboratórios, dentre eles, no curso de Matemática da UFG, em Jataí e no Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada a Educação (CEPAE) da UFG. O Projeto Colmeia 

funcionou por quatro anos, “foram cinco células. E nessas células, o professor da rede 

pública, vinha para cá para fica vinte horas dedicadas ao projeto [...] O aluno de 

graduação também precisava de vinte horas para pesquisar e ajudar o professor [...]” 

(CARVALHO, 2016 áudio 02). 

Durante o período de formação de professores ocorrida no LEMAT ao longo dos 

seus mais de vinte anos de história, foi possível vislumbrar um pouco das contribuições 

que ele pode trazer para essa formação, com seriedade e empenho. Corroborando esse 

entendimento, temos a fala de Rocha (2011), ao afirmar que “o LEMAT foi um dos 

divisores de águas que me possibilitaram articular as disciplinas pedagógicas e 

específicas, bem como repensar o meu valor profissional[...]” (p. 68). Nessa fala, 

percebe-se que o LEMAT possibilitou a essa professora uma ressignificação para sua 

prática docente, além disso, contribuiu para que ela conhecesse e aprendesse a utilizar 

alguns recursos didáticos que fundamentaram a sua prática.  

Rocha (2011 p. 69) aponta que o laboratório oportunizou a ela articular a teoria e 

a prática, “além de suscitar momentos de reflexão e cooperação sobre a vivência 

profissional”. Além disso, Rocha (2011) mostra que o LEMAT também conseguiu 

participar de forma crucial para a sua formação continuada, momento em que ela 

participou do Projeto de Assessoria. Considerando as experiência vividas no e com o 

laboratório, Rocha (2011) aponta que ele pode ser um lugar rico de diálogo entre a 

universidade e a escola, entre a formação inicial e continuada, entre os saberes 

acadêmicos e escolares, uma vez que é um lócus aberto à “reflexão e a investigação da 

prática docente; portanto, uma ferramenta imprescindível no desenvolvimento 

profissional tanto dos futuros professores, quanto de professores com experiência” 

(p.75). 

Neves (2011) rememora os diversos momentos que o LEMAT esteve presente 

em sua vida desde os dois últimos anos de sua graduação, período em que o laboratório 

começou a se concretizar, até as influências que ele exerceu em suas carreiras 
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acadêmica e profissional. Nesse sentido, ela vivenciou o período em que o IME, mais 

especificamente o curso de licenciatura, passava por uma reestruturação, conforme 

mencionado no Capítulo IV. Vivenciou também a criação do LEMAT. Ela ainda relata 

a importância do laboratório à sua formação continuada, assim, defende que “a vivência 

no LEMAT e as relações acadêmico-profissionais ali construídas foram decisivas para 

que novas aprendizagens se tornassem possíveis” (NEVES, 2011 p. 105). Ademais, 

Neves (2011) se propôs a criar um Laboratório de Matemática Escolar (LME) em uma 

escola de Brasília, no período de 2000 a 2002 e, posteriormente, o Laboratório de 

Ensino de Matemática (LEM), em uma Instituição de Ensino Superior privada também 

em Brasília, de 2003 a 2010.   

Antes de ser coordenadora do laboratório, a professora Jaqueline Civardi teve a 

possibilidade de vivenciar o LEMAT quando fora aluna do curso de Licenciatura em 

Matemática do IME-UFG. Assim, ela defende a importância do laboratório para sua 

formação profissional e para a concepção que ela tem de laboratório de ensino/educação 

matemática. De acordo com Civardi (2011), nesse período de formação inicial, ela 

presenciou “várias ações referentes à prestação de serviço à comunidade escolar, à 

comunidade acadêmica e ao desenvolvimento de pesquisa na área da Educação 

Matemática” (p. 82-83). As ações vividas por Civardi (2011) no laboratório 

possibilitaram a ela elaborar, em 1997, o projeto de implantação do Centro de Ensino e 

Pesquisa em Educação Matemática (CEPEM), com sede em Jataí, nos mesmos moldes 

do LEMAT do IME-UFG, com o intento de “formar professores e pesquisadores na 

área de Educação Matemática, os quais se mostrassem reflexivos, éticos, criativos e 

pudessem ocupar as diferentes esferas sociais e profissionais como agentes de 

transformação” (CIVARDI, 2011 p. 83). Assim, o LEMAT além de servir de inspiração 

para a criação do CEPEM, ainda ajudou no processo conforme e já mencionado 

anteriormente por Varizo (2016) e Castro (2016).  

 Além dessa relação, já abordada, com os Estágios Supervisionados e, 

consequentemente, com a tentativa de estabelecer relação entre teoria e prática, o 

LEMAT, em boa parte de sua história, guarda uma relação direta com a Educação 

Básica. É possível perceber na fala de alguns coordenadores essa preocupação com a 

parceria com as escolas, com projetos que levem os alunos da Educação Básica a 

desenvolver atividades no LEMAT, ou que o laboratório consiga chegar às escolas. Na 

coordenação da professora Zaíra, ela aborda alguns projetos que desenvolveu com 

alunos das escolas. Embora nas outras coordenações fosse possível encontrar falas sobre 
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esse tipo de trabalho, como a tutoria e a preocupação com o desenvolvimento de 

atividades com os alunos das escolas, os coordenadores não conseguiram esquematizar 

suas falas de maneira que esse trabalho fosse bem caracterizado. Na fala do professor 

Wellington fica evidente a dificuldade em retomar esse trabalho com as escolas e, em 

contrapartida, a fala da Silmara mostra que esse trabalho continuou sendo feito em todo 

o período que ela trabalhou no laboratório. É notório que o trabalho com os esses alunos 

foi mudando o perfil e a abordagem, mas nunca deixou de ser feito. É possível perceber 

também que muito desse trabalho era desenvolvido pela própria Silmara que, na fala de 

muitos coordenadores, teve uma importante atuação no laboratório, tanto no suporte aos 

coordenadores quanto aos licenciandos e à comunidade externa em geral. 

 O LEMAT possuiu, também, um forte laço com a Formação Continuada de 

professores. Foi possível perceber isso nas falas dos professores acima. Contudo, essa 

preocupação e esforço não estão presentes na fala de todos os coordenadores de forma 

homogênea. Percebemos, assim, que a percepção sobre a formação continuada é 

marcante na fala da professora Zaíra, mas, nos demais coordenadores, isso não está 

muito sistematizado. A professora Zaíra defende em sua narrativa o projeto Colmeia, o 

de jogos estratégicos, o de Assessoria e o de Atualização, que estavam ligados à 

formação continuada de professores. Outros coordenadores afirmam que deram 

continuidade à alguns projetos propostos pela professora Zaíra, mas não entram em 

detalhes sobre como isso foi feito nem quais foram trabalhados em suas coordenações. 

 Outro relato comum a todas as narrativas e está relacionado às dificuldades 

encontradas no desenvolvimento das atividades do LEMAT refere-se à mudança do 

LEMAT para o novo prédio do IME. Embora a sala tenha sido desenvolvida e pensada 

para abarcar as especificidades do LEMAT, ela se apresenta como um elemento 

dificultador do trabalho. Isso é gerado por duas características do novo local: [1] o 

laboratório está longe das salas de aulas da graduação, com isso, dificilmente os alunos 

da licenciatura, que são predominantemente do período noturno, conseguem ir ao 

laboratório regularmente; [2] a distância do laboratório e o perigo de transitar-se à noite 

pelo campus. Esses dois fatos fazem com que os alunos da graduação tenham menos 

contato com o laboratório e, consequentemente, há menos compreensão de sua 

importância e potencialidades, conhecendo-o, por vezes, apenas no estágio. 

 Nesse cenário, foi possível perceber na rememoração dos nossos colaboradores 

uma série de consensos e, também, de contradições. Algumas convergências são: [1] o 

coordenador é quem direciona as atividades; [2] a dificuldade de integração entre os 
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professores do IME, inclusive entre os professores da área da Educação Matemática; [3] 

a diminuição na procura dos alunos pelo laboratório; entre outras que trabalhamos de 

forma mais aprofundada no decorrer das nossas considerações finais. E percebemos 

também algumas contradições: [1] o trabalho no laboratório é prejudicado pelo excesso 

de demandas, como, por exemplo, de publicações, sendo que o laboratório é um 

ambiente propício para atender a essa demanda haja vista o número de atividades e de 

estagiários. Essa contradição parece mais evidente quando buscamos trabalhos sobre o 

LEMAT, relatos de experiências ou de qualquer outra natureza e, praticamente, não 

encontramos. Nesse mesmo sentido, [2] o fato de o laboratório ter sido criado, entre 

outros motivos, para que os licenciandos se inserissem em pesquisas em Educação 

Matemática. Na narrativa dos nossos colaboradores não é evidente se as pesquisas 

foram realizadas como foram realizadas e, também, não encontramos publicações que 

apoiem essas falas. [3] Alguns coordenadores afirmaram que o laboratório tem perdido 

sua função formativa; contudo, todas as coordenações apresentam preocupação com a 

formação de professores, com atividades como os Estágios I e II, principalmente. Esses 

são apenas alguns dos vários apontamentos que poderiam ser feitos de acordo com as 

narrativas dos nossos colaboradores, e com a percepção deles sobre o LEMAT como um 

todo.  

 As narrativas de nossos colaboradores resultam um material riquíssimo, que 

permite ao leitor fazer inúmeras análises e diferentes trabalhos. Assim, o trabalho aqui 

apresentado é apenas uma representação possível. A pesquisa historiográfica, em seu 

percurso, gera uma série de outros questionamentos, uma vez que possibilita diferentes 

ângulos a respeito de determinado acontecimento.  Como exemplo: “Quais as 

contribuições do LEMAT na formação inicial, na visão dos alunos?”; “Qual a visão de 

outros professores do IME sobre o LEMAT?”; “Como o LEMAT pode se articular com 

a licenciatura em matemática, para que ele seja melhor utilizado?”; “Até que ponto os 

professores do IME, ligados à Educação Matemática, acreditam e defendem o LEMAT 

como um ambiente ricamente formativo?”. Essas são apenas algumas das questões que 

podemos levantar sobre o tema. Além disso, podemos levantar questões um pouco mais 

amplas, por exemplo, “Os laboratórios de ensino/educação matemática, ligados às 

universidades, implementados no Brasil, também estão em crise relacionadas a suas 

funções formativas?”; “Quais as mudanças ocorridas nesses laboratórios, ao longo de 

suas histórias, com relação à suas atividades e projetos?” 
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 Imbuídos dessas e de várias outras inquietações, esperamos que outros 

pesquisadores se debrucem sobre seus laboratórios, buscando conhecer a história, a 

formação de professores, as contribuições e formas de fazer com que esses espaços de 

formação não sejam subutilizados, ou pior ainda, não utilizados. Essa preocupação dá-se 

pelo fato de se ter um número reduzido de trabalhos sobre essa temática, uma vez que, 

ao pesquisar sobre o tema, encontramos trabalhos, em sua maioria, de relatos de 

experiências de atividades desenvolvidas ou de implantação na educação básica ou no 

Ensino superior, entre outros. Nesses trabalhos, as questões históricas e outras sobre a 

formação de professores são pouco trabalhadas, o que mostra que esse é um campo rico 

para ser explorado e pesquisado. 

 Ao olhar para trás, ao fim dessa caminhada, temos o sentimento de dever 

cumprido, já que os objetivos pretendidos inicialmente foram cumpridos, era objetivo 

investigar a formação de professores imersa nas práticas do LEMAT, buscando 

identificar as estratégias traçadas e narradas pelos coordenadores desse laboratório com 

vistas a favorecer a formação inicial e continuada de professores. Temos ciência de que 

ainda há muito dessa formação para ser discutida, analisada, (re)pensada e explorada, e 

que existem mais questões que podem ser inseridas no contexto desta pesquisa. Mas 

acreditamos que fizemos tudo o que foi possível e não poupamos esforços para que esta 

pesquisa tivesse rigor, ética e credibilidade esperados de uma pesquisa acadêmica. 

Assim, esperamos poder dar sequência a este trabalho em oportunidades vindouras. 
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Apêndice A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

TCLE 

 O(A) senhor (a) ___________________________ está sendo convidado a participar, 

como voluntário, da pesquisa intitulada REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO IME/UFG: limites e contribuições do Laboratório de 

Educação Matemática “Zaíra da Cunha Melo Varizo”. Meu nome é Marisa Gomes 

dos Santos, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é História da 

Educação Matemática. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se 

você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso 

em duas vias, sendo que uma delas é sua e, a outra pertence à pesquisadora responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pelo(s) pesquisador (es) responsável (is), via e-mail (mari_gsantos@hotmail.com) e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) 

telefônico(s): (62) 9157-5705. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

1.1 O projeto é intitulado REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO IME/UFG: limites e contribuições do Laboratório de 

Educação Matemática “Zaíra da Cunha Melo Varizo” que tem como eixo norteador 

de suas atividades a formação inicial e continuada de professores, atuando nesta 

perspectiva desde 1994. Desta forma, esta pesquisa tem como foco analisar as ações do 

LEMAT na formação de professores, desde sua criação até os dias atuais. Bem como, 

investigar como essas ações contribuem, ou não, os profissionais formados por essa 

unidade.  

1.2 Essa pesquisa utiliza de metodologia ligadas a História da Educação 

Matemática com isso possui uma abordagem histórica. Desde modo, utilizaremos 

entrevista semiestruturada, como fonte de dados. Assim, solicitamos marcar uma data e 

horário para fazer a entrevista com o senhor(a). A entrevista tem como objetivo obter 
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MATEMÁTICA DA UFG 
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informações sobre a formação de professores ocorrida no Laboratório de Educação 

Matemática (LEMAT) IME/UFG no período em que trabalhou nele. Essa entrevista será 

gravada em áudio/vídeo e posteriormente será feita a transcrição e o envio para que 

possa fazer todas as correções que julgar necessário, após esse procedimento será 

assinado pelo (a) senhor(a) uma carta de cessão, que permite ao pesquisador usá-la em 

sua pesquisa. Caso julgue necessário, pode solicitar junto ao pesquisador a cópia do 

áudio/vídeo da conversa. Essas imagens poderão, ou não, serem serão usadas 

diretamente na pesquisa. Porém somente serão usadas caso o (a) senhor (a) autorizar, 

sendo assim e há necessidade de concessão de uso da mesma incluindo, antes das 

assinaturas, um box com as opções (o/a participante deve rubricar dentro do parêntese): 

(   ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(  ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa. 

1.3 Especificação de desconforto e de riscos físicos e psicossociais possíveis, 

bem como os benefícios decorrentes da participação na pesquisa; 

1.4 A entrevista será feita em data, horário e local escolhidos pelo entrevistado. 

Deste modo, não haverá gastos decorrentes da cooperação com a pesquisa por parte dos 

participantes. 

1.5 Por se tratar de uma pesquisa de cunho histórico, o participante permitirá o 

que nome seja citado nos trabalhos resultantes da mesma. Cedendo os direitos para 

utilizar em pesquisa acadêmica os registros em audio e vídeo, integralmente ou em 

partes, sem restrições de prazo e citações referentes a entrevista realizada. Deste modo, 

assine uma das opções abaixo: 

(    ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

(    ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

1.6 Ao participante é assegurado a liberdade de se recusar a participar ou a 

retirada de seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum tipo de 

penalidade. Para isso, basta comunicar por escrito ao pesquisador. 

1.7 É assegurado ao participante a liberdade de se recusar a responder questões 

que não saiba ou que lhe cause algum tipo de constrangimento. Esse tipo de fato não 

constará na transcrição, dando assim a segurança de que aparecerá na entrevista apenas 

o que o participante se sentir confortável.  

1.8 O participante tem o direito de pleitear indenização (reparação a danos 

imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa; 

1.9  A pesquisa não conta com armazenamento de dados. 
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Apêndice B:  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

As entrevistas terão início com o entrevistado se apresentando e contando um pouco da 

sua história. A pergunta desencadeadora será: Como o senhor(a) se tornou professor(a)? 

As perguntas seguintes vão ser desencadeadas a medida em que o entrevistado for 

desenvolvendo sua narrativa, com isso ele pode abordar cada um dos tópicos sem a 

necessidade de perguntá-lo diretamente. 

 Em qual período o(a) senhor(a) trabalhou como coordenador(a) do LEMAT? 

 O que você entende por Laboratório de Educação Matemática? 

 Na sua visão, qual é a função do LEMAT? 

 Quais são as ações desenvolvidas na sua coordenação que permitiram a 

formação de professores?  

 Como essas ações são pensadas e elaboradas? 

 Durante sua coordenação, como foi planejado e executado os estágios 

supervisionados que ocorrem dentro do LEMAT? 

 Quais são as principais dificuldades encontradas para o LEMAT proporcionar 

uma formação de qualidade para os graduandos? 

 Durante sua coordenação os outros professores do IME faziam uso do espaço do 

LEMAT? Por quê? 

 Qual era o uso do LEMAT pelos professores de didática? 

 De que forma as ações desenvolvidas em sua coordenação permitiram aos 

graduandos e estagiários uma formação crítica, criativa e de qualidade, dentro 

das possibilidades do LEMAT? 
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Apêndice C:  CARTA DE CESSÃO 

 

Eu, NOME DO (A) COLABORADOR (A), cedo a Marisa Gomes dos Santos os 

direitos para utilizar em pesquisa acadêmica os registros em audio e vídeo, 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazo e citações referentes a entrevista 

realizada comigo em dd/mm/aaaa, pela pesquisadora acima citada. Por se tratar de uma 

pesquisa histórica, permito que  meu nome seja citado nos trabalhos resultantes da 

mesma. Declaro ainda, que tive acesso à transcrição dessa entrevista para conferência, 

bem como da textualização feita pela pesquisadora.  

 

 

Goiânia, ____  de __________ de 201_. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Colaborador (a) 
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