
 

UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NAS 

ATIVIDADES DO PIBID 

 

MAIA, Aline de Araújo[1], SOUZA, Amanda dos Santos[1], SERRANO, Maria Karoline 

Medeiros[1], FEITOSA, Antônio Joaquim Rodrigues[2].1 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar relatos de atividades realizadas 

na sala do PIBID e nos Colégios atendidos pelo PIBID-Matemática da UFPB. Na sala do 

projeto foram realizadas atividades com a finalidade de obter e aprofundar conhecimentos em 

práticas didáticas e enriquecimento do conteúdo de matemática, entre eles o estudo das 

Funções Afim e Quadrática e a Conferência sobre Didática na sala de aula. No que se refere 

às atividades realizadas nas escolas Sesquicentenário, fizemos o acompanhamento das aulas 

de Matemática, na escola Olivina Olívia resolvemos questões referentes ao Simulado do 

ENEM Matemática-2014, além de atender em salas reservadas, alunos com necessidades 

especiais que apresentavam dificuldade na disciplina. 
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1.INTRODUÇÃO 

Neste trabalho utilizamos a Transposição Didática em conteúdo de Matemática para 

realizar atividades nos colégios atendidos pelo PIBID. Dentre essas atividades, estão as que 

foram realizadas na sala do PIBID, com o objetivo de aprofundar o conhecimento a respeito 

de conteúdos matemáticos, e também estão presentes as atividades realizadas nas escolas, 

como o acompanhamento de professores, a resolução de questões do simulado do ENEM e o 

atendimento aos alunos deficientes com dificuldades em Matemática.   

 

2.DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Dentre as atividades do projeto PIBID, participamos da Conferência ministrada pela 

professora Regina Targino, a fim de nos capacitar a organizar os conteúdos das aulas de 

forma clara e objetiva para obtermos uma boa formação como futuros educadores. No âmbito 

                                                             
1 [1] Bolsista PIBID Matemática UFPB, [2] Orientador. 
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da escola pública, os conteúdos são conhecimento científico do professor a serem transmitidos 

em sala de aula, e deve ser feito de forma sistematizada, como afirma Targino (2014): 

O ensinar requer do professor que ele leve para sala de aula a 

construção do conhecimento, por mais erudito que seja complexo e 

difícil, e o transforme em um conteúdo de linguagem simples acessível 

e compreensivo sem que se percam os princípios da cientificidade e 

da essência originária do conhecimento. (p. 22). 

Outra atividade desenvolvida na sala do Projeto PIBID foi o aprofundamento de 

conteúdos realizado com o estudo de Funções Afins e Quadráticas, em todo os aspectos, 

desde à compreensão dos conceitos até a construção de soluções das situações-problemas. 

Nesta etapa, foram aperfeiçoados os aspectos algébricos as caracterizações dos gráficos e dos 

sinais dessas funções. Para o desenvolvimento desta atividade consultamos os seguintes 

materiais didáticos: 

 

 

 

 

 O objetivo fundamental desta etapa foi revisar conhecimentosreferente aoensino 

médio, com o intenção de fazer a transposição didáticana realização profissional. Este 

processo de revisão se deu através deum exame criterioso dos livros didáticos, onde pudemos 

relembrar particularidades de cada tema. 

Posteriormente, também efetuamos uma atividade de resolução das questões do 

Simulado ENEM na escola Olivina Olívia, iniciada pela fase de preparação que aconteceu na 

sala do PIBID Matemática- UFPB. Nesta fase organizamos o material que devíamos aplicar 

na escola. 

Figura 1: Capa dos Livros Usados 
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Na fase da resolução de questões, alguns alunos apresentaram dificuldade, estas que 

exigiram maior tempo do que o previsto na resolução das questões, sendo assim não foi 

possível responder todas as questões que ficamos encarregadas. 

Utilizamos o método da transposição didática para facilitar o entendimento da 

Progressão Geométrica encontrada na seguinte questão: 

Questão: Um adolescente brincando com uma pequena bola de metal inoxidável, 

abandonando de uma altura de 10 metros de uma superfície plana com a qual a bola se choca, 

observou que após a primeira vez que abandonou a bola subia e descia interruptamente, 

formando respectivamente, a seguinte sequência de alturas, 10m, 8m, 6.4m, 5.12m, 4.096m... 

A distancia percorrida neste movimento após descer e subir até parar sobre a superfície plana 

com a qual a bola se choca é aproximadamente: 

A. 1000 m     B. 100 m       C. 90 m            D. 50 m         E. 110 m 

Para iniciar a resolução desta questão é necessário observar através da leitura que há 

duas sequências matemáticas referentes à descida e subida da bola, respectivamente. A saber: 

 Sequência 1(descida da bola): 10, 8, 6.4, 5.12, … 

 Sequência 2(subida da bola):8, 6.4, 5.12, … 

Primeiramente, temos que identificar se essas sequências têm características de 

progressão aritmética ou progressão geométrica. Para isto devemos relembrar o que 

caracteriza essas progressões: 

1,3,5,7,9,... Essa sequência é uma P.A. pois ao subtrairmos um termo do seu 

antecessor sempre encontraremos um mesmo número, denominado razão de uma P.A. 

Sabendo disto, vamos verificar se as sequências 1 e 2 são progressões aritméticas: 

Sequência 1: 8 − 10 ≠ 6.4 − 8 ≠ 5.12 − 6.4 ≠ ⋯ 

Sequência 2: 6.4 − 8 ≠ 5.12 − 6.4 ≠ ⋯, percebemos que através da subtração não 

encontramos razão para ambas sequências, portanto não é uma P.A. 

Sendo assim, vamos verificar se é uma P.G. Para isso, considere a seguinte sequência: 

2, 4, 8, 16, . . . Que é uma P.G., pois ao dividirmos um termo pelo seu antecessor, vamos 

obter sempre o mesmo resultado, denominado razão. 
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Sabendo disso, verifiquemos se as sequência 1 e 2 são P.G. 

Sequência 1: 8 ÷ 10 = 6.4 ÷ 8 = 5.12 ÷ 6.4 = ⋯ = 0,8 

Sequência 2: 6.4 ÷ 8 = 5.12 ÷ 6.4 = ⋯ = 0,8 

Como obtemos uma mesma razão para as sequências 1 e 2, a saber: 0,8. Então temos 

que as duas são P.G. Como temos duas sequência, 1 (descida) e 2(subida) , para sabermos a 

distância total percorrida pela bola, basta somarmos a distância de descida e a distância de 

subida. Portanto devemos calcular a soma dos termos da sequência 1 e 2, a soma dos termos 

de uma P.G. se dá da seguinte maneira: 

𝑠 =
𝑎1

1−𝑟
     Onde 𝑎1 = 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒 𝑟 = 𝑟𝑎𝑧ã𝑜 

𝑠1 =
10

1 − 0.8
= 50 𝑚  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑖𝑑𝑎             𝑠2 =

8

1 − 0.8
= 40 𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 

Portanto a distância total T, será: 

𝑇 = 50 + 40 = 90 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠. 

Outra atividade exercida foi o acompanhamento na escola Sesquicentenário, tivemos a 

oportunidade de conhecer a realidade da sala de aula, auxiliando o professor em suas 

atividades através de nossa participação nas aulas, lidando com as dúvidas e dificuldades do 

alunado. 

Na escola Olivina Olívia nós fizemos o atendimento aos alunos com necessidades 

especiais que apresentavam dificuldade em Matemática. Neste atendimento, utilizamos a 

Transposição Didática para explicar ao aluno a resolução de um trabalho sobre funções, 

proposto por seu professor. 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As atividades de acompanhamento nas escolas nos auxiliaram a construir 

competências para atuar como futuro profissional docente. A nossa participação na 

conferência sobre didática na sala de aula foi fundamental para o entendimento do conceito de 

Transposição Didática como método de ensino. A partir desse estudo pudemos realizar 

atividades, tais como, a aplicação e correção do Simulado Enem de forma didática utilizando 

os métodos que foram praticados.   

Os benefícios proporcionados pelo PIBID são, sem dúvida, elementos incorporados a 

nossa identidade profissional que permaneceram no ato docente, marcado pela transposição 

didática. 
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A aplicação da resolução de questões em sala de aula foi de grande proveito para os 

alunos que tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas a fim de obterem êxito no 

Exame Nacional do Ensino Médio e para nós bolsistas, que tivemos a oportunidade de utilizar 

a transposição didática como um recurso de ensino na sala de aula. 
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