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APRESENTAÇÃO 

Este material didático foi elaborado a partir de diversas 

experiências de orientação dos autores, tanto com pesquisas 

de Iniciação Científica, como em Trabalhos de Conclusão de 

Curso, Dissertações e Teses. Procuramos detalhar, ao longo do 

roteiro, nossas recomendações para escrita de um relato de 

experiência no campo da Educação Matemática.  

Nesse processo de escrita reflexiva, não há um caminho único, 

nem um caminho dito certo. O que tentamos, aqui, e com 

ajuda de alguns colaboradores1, foi traçar uma diretriz para o 

que pode ser feito. Esperamos que o material possa ajudá-lo e 

contamos com sua participação no envio de sugestões de 

melhoria para publicação das edições futuras.  

Boa leitura! 

 
1 Com contribuições de Lalesca Paula de Oliveira Rodrigues (SEAD/Ufes), Marilete 
Batista da Vitória Abadi (SEAD/Ufes), Organdi Mongin Rovetta (SEDU-ES), Regis 
Leite da Trindade Faria (SEAD/Ufes) e Solange Tarando de Reis (Ifes/Vitória). 
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TÍTULO 

De escolha livre, o título do seu relato de experiência deve ser 

escrito em até 20 palavras de modo a sintetizar o fato 

narrado. Também recomendamos que ele apresente o 

conteúdo abordado, a metodologia utilizada e o nível escolar 

em que a experiência foi realizada. 
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RESUMO 

O resumo do seu texto, assim como em qualquer artigo, deve 

ser escrito após a finalização do relato de experiência. Seu 

resumo é um breve sumário do artigo. Ou seja, não é uma 

introdução do que se segue, mas sim a apresentação do 

objetivo do trabalho com uma descrição completa e concisa 

dos componentes-chave do referencial teórico, da 

metodologia do estudo e dos achados importantes da 

pesquisa.  

O resumo deve começar com uma frase que contenha o 

essencial do documento original, evitando repetir as palavras 

do título. Deve ser redigido em um único parágrafo, com 

frases simples, coerentes, e com continuidade (começo, meio 

e fim). Não deve consistir de um amontoado de sentenças 

desconexas, cada uma referindo-se a um tópico do texto. 

Também não deve conter citações bibliográficas, tabelas, 

quadros, esquemas. Ao ler o resumo, o leitor precisa 

compreender a proposta completa do trabalho, pois isto 

poderá definir se o texto será importante ou não para o que 

ele demanda no momento. 
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PALAVRAS-CHAVE 

De modo geral, palavras-chave são termos que representam 

os principais temas de um texto. Ou seja, identificam ideias de 

especial importância para servir de referência a pesquisas e 

experiências futuras.  

Para selecionar as palavras-chave do seu texto, procure 

identificar de 3 a 5 termos que são recorrentes em seu artigo. 

Esses termos poderão ser escolhidos, preferencialmente, em 

vocabulários controlados, como: 

 

Thesaurus Brasileiro da Educação 

http://inep.gov.br/thesaurus-brasileiro-da-educacao 

http://inep.gov.br/thesaurus-brasileiro-da-educacao
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INTRODUÇÃO 

Inicialmente, podemos ter diferentes maneiras de iniciar a 

introdução. Uma maneira é você escrever sobre você, suas 

experiências com o ensino enquanto aluno no ensino 

fundamental ou ensino médio (caracterize-se como aluno do 

mesmo nível que você tratará na sua pesquisa). Fale das 

relações com seus professores, principalmente os de 

Matemática. Apresente seu itinerário formativo no nível 

superior, como aluno de licenciatura em Matemática ou de 

outra área: o que influenciou sua escolha, como foi sua 

entrada, suas expectativas, frustrações, conquistas, etc. 

Experimente dizer o que mudou em você nesse intervalo de 

tempo. Mas atenção: nem todos os espaços entendem essa 

pessoalidade como algo bom; por isso, o escopo do evento ou 

da revista, ou mesmo as normas da universidade, quando for 

o caso, devem ser consultados. 

Você também pode iniciar o relato trazendo de maneira geral 

a temática a ser investigada, indicando se a experiência faz 

parte de algum projeto específico (iniciação científica, grupo 

de pesquisa, atividade de extensão, disciplina do curso). Caso 

esteja, indique essa perspectiva e a relação do projeto com a 

temática. Para falar da temática, use autores que te ajudem a 

justificar seu trabalho, comente sobre as possibilidades de 

ampliação da temática estudada para a Educação Matemática. 

Ou seja, faça uma breve apresentação da sua ação, de 
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maneira suscinta, pois você detalhará isso na parte 

metodológica.  

Faça uma breve apresentação do nível de ensino investigado 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio ou Superior, 

EJA ou Educação Profissional, formação de professores e o 

nível): aspecto legal, relevância do nível de ensino no processo 

de escolarização, papel do professor como agente de 

transformação. Conte como foi voltar ou atuar em escolas do 

ensino fundamental ou ensino médio: mudou muito de lá para 

cá? Como é o olhar sobre o ensino agora do seu ponto de vista 

como professor? Quais são os desafios que você observou na 

condição de professor ou de formador? Como pretende 

superá-los? Que preocupações você possui agora? Em 

especial, destaque os desafios e preocupações que te levaram 

a pesquisa que está apresentando. 

Complemente sua introdução com questões curriculares ou 

documentos oficiais acerca da temática escolhida: faça um 

apanhado do ponto de vista de Documentos Curriculares de 

Matemática (PCN, PCN+, Currículo Estadual, Projeto Político 

da Escola, Projeto de Curso, BNCC, etc.), justifique sua escolha 

sobre essa temática e apresente algumas pesquisas em 

Educação Matemática semelhantes à sua. Isto lhe ajudará a 

justificar a sua pesquisa. Pense em responder: Por que a 

minha pesquisa é importante para a minha instituição ou 

região e para a Educação Matemática? Faça uma reflexão e 

tire as principais conclusões diante das questões curriculares e 

científicas que justificam sua pesquisa. 
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O último parágrafo da introdução deverá apresentar o relato 

de experiência. Primeiro, apresente o objetivo do seu artigo. 

Em seguida, liste, em forma de parágrafo único, as seções do 

artigo e diga brevemente o que cada uma trará. 

 

Atenção! O objetivo do relato de experiência não é o mesmo 
que o objetivo da aula que você está narrando. Enquanto na 
aula você estava preocupado com o ensino, aqui você deverá 

focar na análise e reflexão sobre a aula. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, discorra sobre a teoria que embasa a sua 

pesquisa, seja em metodologia de ensino (resolução de 

problemas, investigação matemática, história da matemática, 

modelagem matemática, educação matemática crítica, 

tecnologias para o ensino de matemática, etc.), formação de 

professores ou práticas pedagógicas. Essa teoria será 

retomada mais à frente, na seção de reflexões sobre a 

experiência de ensino. Por esse motivo, produza seu 

referencial teórico com antecedência e antes de planejar a 

atividade e ir para o campo de pesquisa, uma vez que a forma 

como você trabalhará também deve estar articulada com a 

teoria que você elegeu para seu trabalho. A literatura de 

pesquisa é que embasa o desenho e os caminhos da pesquisa. 

Em outras palavras, sua metodologia precisa estar 

intimamente articulada com o referencial teórico. 

Para constituir o texto do seu referencial teórico, escolha um 

autor ou conjunto de pesquisadores que te inspirou em 

termos de abordagem de conteúdo, da metodologia de 

ensino, do planejamento da aula, da estruturação da tarefa, 

do formato de avaliação, etc. Exemplo: primeiro faça reflexões 

gerais sobre ensino de funções em diferentes contextos; 

depois, escreva sobre modelagem matemática no ensino; por 

fim, fale sobre uso de modelagem no ensino de funções, 

amarrando as duas discussões e ampliando o debate.  
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Atenção! Evite citar pesquisas sobre ensino de Matemática de 
modo geral ou sobre outros assuntos diferentes do seu. 

Foque no seu tema. 

 

Como muitos pesquisadores iniciantes apresentam 

dificuldades na escrita dessa seção, recomendamos que você 

analise criticamente o Referencial Teórico de outros artigos 

para compreender melhor a estrutura dessa parte do texto. 

Por um lado, é recomendável que seu referencial seja escrito a 

partir de textos publicados em menos de 8 anos, visto que 

muitas mudanças podem ocorrer desde quando determinado 

autor escreveu o artigo que você adotou no referencial 

teórico. Por outro, recorra a autores considerados clássicos na 

temática que está abordando, uma vez alguns textos antigos, 

mas de referência na área, não devem ser abandonados. 

Tente equilibrar essas questões durante a escrita do seu relato 

de experiência. 
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DESENVOLVIMENTO E PERCURSOS METODOLÓGICOS 

Descreva, da forma mais detalhada possível, o ambiente onde 

você realizou a pesquisa. Apesar de estarem em itens, as 

informações listadas abaixo devem estar em forma de 

parágrafos. 

 

 
Sobre a escola 

 

Se sua experiência for realizada em sala de aula, apresente, de 

modo articulado, a data de fundação da escola, sua 

localização, caracterização das dependências físicas. Informe 

também o número de turnos e turmas por turnos e 

quantidade média de alunos por turma, número de 

funcionários (limpeza, administrativo, pedagógico – separando 

professores de pedagogos ou coordenadores), nível 

socioeconômico dos alunos, etc. Comente sobre Projeto 

Político Pedagógico (PPP) ou Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

Também trate de aspectos pedagógicos: como o 

planejamento é realizado pelos professores? É por área de 

conhecimento ou isoladamente? O pedagogo, de maneira 

geral, participa/acompanha as ações dos professores? A 

escola trabalha com projetos ou faz parceiras com secretarias 

de saúde e meio ambiente, por exemplo?  
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Nem todas os tópicos indicados nesta seção roteiro são, de 
fato, necessários. Procure mencionar as informações que 

tenham relevância no desenvolvido do trabalho. Fique atento 
ao tamanho do relato: caso não disponha de muitas páginas 
disponíveis, insira as informações de maneira mais suscinta. 

 

 

Sobre o Laboratório de Matemática ou outro 
espaço que não seja uma sala de aula 

 

Se sua experiência foi realizada em um Laboratório de 

Matemática, ou em um espaço alternativo, apresente, de 

modo articulado, uma síntese sobre o local: como ele atende 

aos alunos, qual a importância dele para a sua formação, etc. 

Indique a disposição das cadeiras ou a maneira como os 

alunos são organizados para o desenvolvimento da aula ou 

oficina. Você também pode comentar se essa ação faz parte 

de algum projeto de pesquisa ou de extensão, indicando o 

nome do projeto e sua proposta. 

 

 
Sobre as classes acompanhadas 

 

Compartilhe com o leitor o número de alunos da(s) turma(s) 

que você visitou, quantificando também por gênero e idade. 

Fale sobre como os alunos participam da aula cotidianamente, 

como reagem aos trabalhos propostos pelo professor 
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(participam, fazem as atividades, perguntam tirando dúvidas, 

...), quais os tipos de dificuldades que apresentam e como 

manifestam tais dificuldades. Veja com o professor da turma, 

caso não seja você, que tipo de registro os alunos utilizam nas 

aulas para as atividades propostas, quais recursos os alunos 

utilizam nas aulas de matemática (calculadora, livro didático, 

materiais manipulativos, smartphones, nada...), como os 

alunos se relacionam entre si e com o professor na aula de 

matemática. Se você acompanhou um grupo por um tempo 

reduzido (como uma intervenção pontual ou oficina em 

laboratório), tente apresentar as informações que você 

conseguiu. Comente sobre o número de alunos, como 

reagiram, como manifestaram dúvidas ou como relacionaram 

o que aprenderam com outros conteúdos, enfim, dê indícios 

para o leitor ter uma visão geral da turma. 

 

Lembre-se que em uma formação para professores, esses 
docentes equivalem a seus estudantes. 

 

 
Sobre a aula ou oficina 

 

Deverá apresentar o período em que a experiência foi 

realizada (mencionando as datas e a quantidade de horas 

previstas e utilizadas de fato em cada dia). Também incluir, 

em forma de texto, uma síntese do planejamento da 
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aula/oficina ou da sequência didática, informando 

minimamente o tema da(s) aula(s), conteúdo(s) abordados, 

objetivos geral e específicos, recursos necessários e avaliação. 

Vale a pena falar sobre quais suas principais preocupações ao 

preparar as aulas, quais as principais dificuldades você 

enfrentou ao planejá-las, ... Também informe se você recebeu, 

e como recebeu, ajuda de pessoas externas à pesquisa, como 

o professor da turma, estagiários, bolsistas de Pibid ou 

Residência Pedagógica, outros licenciandos, etc.). 

 

 

Sobre os instrumentos para coleta ou produção 
de dados 

 

Apresente os recursos utilizados para coletar os dados que 

você trará na próxima seção. Alguns exemplos são: 

observação participante, diário de bordo, gravação de áudio, 

filmagem, fotografias, questionário, entrevista, grupos de 

whatsapp... Mencione os instrumentos e explique como e 

quando eles foram usados. No caso de questionário e 

entrevista, reproduza as perguntas no apêndice do trabalho. 
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REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ENSINO 

Esta seção deverá conter uma apresentação da experiência 

desenvolvida, incluindo suas reflexões, em diálogo com 

referenciais da área de Educação Matemática que você listou 

na seção “Referencial Teórico”. Se preferir, o relato da 

experiência pode ser subdividido por momentos da aula ou 

etapas da sequência didática. 

Aproveite o espaço para inserir exemplos de respostas escritas 

dos alunos (resoluções), transcrições de falas deles ou 

diálogos com os professores, durante a atividade ou ainda 

fotos de momentos importantes. Neste último caso, inserir no 

texto apenas fotos em que os alunos não sejam identificados 

(sem rosto), mesmo que haja autorização. 

Veja um exemplo (fig. 1) de como inserir uma imagem e a 

posição do título e da legenda (mas podem haver outras 

configurações, de acordo com a instituição, revista ou evento).  

 

Figura 1 – Exemplo de imagem. 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 2020. 
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Use a expressão “Acervo pessoal do pesquisador” toda vez 

que a fonte da imagem for sua (foto que você tirou, atividade 

que digitalizou, etc.). Ainda sobre as fotos, lembre-se que elas 

não devem servir somente de ilustração. Dito em outras 

palavras: use as fotos como fonte de dados, ligando a imagem 

ao texto que a antecede e a sucede; entenda que a foto é mais 

um elemento que subsidia a análise e não apenas um item 

ilustrativo. Lembre-se de relacionar a figura com seu texto, 

para isso faça referência da mesma, como (fig. 1), para que o 

leitor identifique mais facilmente o que você está 

apresentando. 

Retomando a escrita dos resultados da pesquisa, faça uma 

reflexão sobre a experiência: como despertou atenção dos 

alunos para o tema? Como procurou manter a motivação? 

Como incentivou a participação dos alunos? Como reagiu às 

perguntas dos alunos e de que maneiras, buscou superar as 

dificuldades de compreensão dos alunos? Como avaliou o 

processo de ensino e aprendizagem desenvolvido na aula? 

A partir da experiência e dos dados coletados, faça uma 

discussão apresentando suas considerações sobre esse 

momento: relação com o professor da classe, relação com os 

alunos, grau de autonomia proporcionado a você pelo 

professor e suas aprendizagens... Não deixe de apontar os 

eventuais pontos negativos, e como você lidou com eles 

durante a condução da aula/oficina. Da mesma forma, traga 

para sua análise elementos inesperados, não contemplados no 

planejamento, e como os superou ou não. 
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Na maioria das vezes, os autores de relatos de experiência se 

preocupam em trazer pelo texto somente o que deu certo na 

atividade de ensino. Na verdade, o que deu “errado” pode 

trazer uma discussão muito rica, se bem analisado pelo 

pesquisador. Assim, sugerimos que você busque mostrar a 

realidade da atividade, fazer sua avaliação sobre o processo, 

evidenciar pontos que não saíram como o esperado e mostrar 

que eles também são importantes. 
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CONCLUSÕES 

Procure fazer um resumo da experiência narrada, de forma 

criativa e inovadora, para que não seja apenas uma repetição 

do que já foi abordado. Retome o objetivo e pontue os 

resultados da sua pesquisa. Em nenhum momento apresente 

novas ideias que não estavam enunciadas nas seções 

anteriores. Também não faça o texto de forma similar a sua 

introdução. 

Em outro parágrafo, pontue o que funcionou, o que não 

funcionou, o que gostou, o que achou mais interessante, os 

desafios, as angústias, as dificuldades, ..., enfim, tudo que 

você acredita que seja relevante para seu crescimento 

profissional nessa formação inicial. Mas atenção: não é uma 

nova análise! Apenas uma síntese dessas reflexões 

apresentadas ao longo do relato de experiência. Comente 

sobre o que aprendeu com este processo. 

Por fim, apresente comentários finais para o leitor, apontando 

recomendações para novas experiências (o que poderia ser 

feito diferente?), outras possibilidades para ensino do 

conteúdo e informações que os autores julgarem pertinentes. 
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REFERÊNCIAS 

As referências devem ficar localizadas ao final do texto, 

contendo exclusivamente as obras citadas e devem seguir as 

normas da ABNT em vigor. 

 

Faça uma dupla checagem depois que terminar a escrita do 
artigo: primeiro, veja se todas as obras citadas no texto foram 

inseridas aqui nas referências; em seguida, faça o inverso – 
veja se todas as obras listadas aqui aparecem ao longo do 

trabalho. 
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ÉTICA EM PESQUISA 

É comum que as experiências e pesquisas em Educação 

Matemática envolvam seres humanos, alunos e professores, 

por exemplo. Neste caso, é necessário um cuidado ético para 

não expor a identidade ou informações pessoais dos 

participantes da pesquisa, assim como garantir que não sejam 

expostos a quaisquer tipos de risco. Em alguns casos, é 

necessário submeter um projeto para avaliação de um Comitê 

de Ética em Pesquisa na Plataforma Brasil. Veja mais em: 

https://www.ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comite-de-

etica-em-pesquisa-do-ifes?showall=1 

 

 

 

https://www.ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comite-de-etica-em-pesquisa-do-ifes?showall=1
https://www.ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comite-de-etica-em-pesquisa-do-ifes?showall=1
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TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO 

O Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) é o 

documento em que o pesquisador dá ciência aos envolvidos 

sobre a pesquisa, seus riscos, possíveis ganhos e solicita 

formalmente sua autorização para coleta de dados. Veja um 

exemplo abaixo. 

Eu, [nome do participante], CPF [número do CPF], aceito participar 
da pesquisa intitulada [título da pesquisa] de responsabilidade de 
[nome do pesquisador] sob orientação de [nome do orientador] da 
[nome da instituição]. A pesquisa tem como objetivo [objetivo 
principal da pesquisa]. Informo que os resultados serão utilizados 
apenas para fins acadêmicos que a identificação será mantida em 
sigilo, não constando imagem ou qualquer outro dado que possa 
identificar o participante no relatório final ou em qualquer 
publicação sobre esta pesquisa. Será possível solicitar a inclusão ou 
exclusão de informação em qualquer momento, sem implicação de 
qualquer natureza para o participante. A participação não envolverá 
auxílio financeiro e nem riscos de qualquer ordem. Este termo deve 
ser assinado em duas vias, uma ficará com o participante e a outra 
com o pesquisador responsável.  
 

[cidade], [dia] de [mês] de [ano]. 
 

[assinatura do participante] 
 

Para quaisquer esclarecimentos: 
[Nome completo, e-mail e telefone do pesquisador] 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 

Nos casos em que há menores de 18 anos envolvidos na 

pesquisa, o responsável deve assinar o TCLE e o menor assinar 

o Termo de Assentimento (TA), concordando em participar. O 

texto do Termo de Assentimento pode ser o mesmo do TCLE 

assinado pelo responsável, feita a adequação de linguagem 

necessária para que o participante com menos de 18 anos 

compreenda. O(s) documento(s) deve(m) ser assinado(s) em 

duas vias pelo(s) participante(s) da pesquisa e pelo 

pesquisador: uma via fica com o participante ou seu 

responsável, e outra com o pesquisador. O modelo de TCLE e 

de TA utilizados devem aparecer no Apêndice do trabalho, 

naturalmente, sem a identificação dos participantes. 
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APÊNDICES 

Chamamos de apêndice todo o material produzido pelo 

próprio professor-pesquisador a fim de complementar seu 

relato de experiência. Caso o material não tenha sido 

produzido por você, ainda deve aparecer após as referências, 

mas será chamado de Anexo. 

 

APÊNDICE A – Autorização do diretor da escola, caso a tenha. 

APÊNDICE B – Anexar o plano de aula da atividade. 

APÊNDICE C – Anexar a folha de atividades. 

APÊNDICE D – Anexar o questionário ou roteiro da entrevista, 

quando for o caso. 

APÊNDICE E – Anexar Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecido, quando for o caso. 

APÊNDICE F – Anexar Termo de Assentimento, quando for o 

caso. 
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OUTRAS DICAS IMPORTANTES 

 

✓ Só mencione o nome da escola se houver autorização por 

escrito do diretor. 

✓ Procure construir frases com até 3 linhas para que o leitor 

tenha mais facilidade de compreender seu texto; 

✓ Elabore parágrafos com pelo menos três frases, para a 

ideia apresentada ter início, meio e fim; 

✓ Tanto na parte de metodologia da pesquisa quanto no 

momento de intervenção, se você utilizar alguma 

tecnologia digital, como softwares de matemática, ou 

redes sociais como whatsapp, facebook e twitter, é 

importante inserir uma nota de rodapé explicando a 

funcionalidade deste recurso, pois estes podem cair em 

desuso algum dia. 
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