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Resumo:  

 

A proposta deste trabalho é socializar alguns relatos de experiências dos bolsistas 

vinculados ao projeto interinstitucional “PIBID/UFJF/Matemática Presencial”, 

desenvolvido em uma escola pública estadual da cidade mineira de Juiz de Fora, no 

período de maio de 2012 a dezembro de 2014. Falar sobre suas próprias experiências 

pedagógicas dentro das ações do projeto, procurando compreender como a prática do 

projeto PIBID/UFJF tem contribuído na formação profissional de acadêmicos, futuros 

professores de Matemática e, além disso, levantar algumas dificuldades e alguns desafios 

que o ambiente de sala de aula possa se apresentar aos mesmos, são os objetivos centrais 

desse trabalho.  

Palavras-chave: PIBID; Formação inicial; Educação Matemáticas.  

1. Introdução  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é resultante de 

uma ação conjunta do Ministério da Educação brasileiro, da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o propósito de fomentar a iniciação à 

docência de estudantes de instituições federais de ensino superior no Brasil, e ainda 

preparar acadêmicos, em cursos de licenciatura presencial plena, para atuar na Educação 

Básica pública. Com este objetivo, o programa concede bolsas de iniciação à docência para 
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os graduandos (bolsistas) de tais cursos, para coordenadores institucionais do programa 

(professores das licenciaturas) e supervisores (professores das escolas parceiras). 

A inovadora proposta do PIBID – fundamentalmente apoiada na inserção dos 

acadêmicos no ambiente escolar e na reflexão sobre a prática que eles próprios ali 

desenvolvem – é perfeitamente coerente com o defendido por Freire (2000, p.43), quando 

afirmou que “(...) na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática”. 

Na perspectiva que assumimos para os trabalhos do PIBID/UFJF, há sempre a 

preocupação de que os temas discutidos, as experiências realizadas, as propostas 

alternativas aplicadas ou elaboradas originem-se da própria realidade sócio-educacional 

onde estamos inseridos, como professores em formação inicial ou em serviço, sempre 

buscando uma reflexão crítica sobre a prática e sobre os resultados de tais ações 

desenvolvidas no interior do projeto. (SKOVSMOSE, 2001) 

No presente trabalho, apresentamos e discutimos alguns relatos de dificuldades e 

desafios com os quais se deparam os futuros professores vinculados ao PIBID 

desenvolvido pelo Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Desta forma, o texto transitará entre ações desenvolvidas neste programa, na área da 

Matemática, e as contribuições para a formação acadêmico-profissional dos bolsistas, 

relatadas em seus depoimentos gravados e transcritos, durante os meses de novembro e 

dezembro de 2013 e do mês de janeiro de 2014, no interior da escola parceira (Instituto 

Estadual de Educação de Juiz de Fora, ou apenas IEE), ao serem desenvolvidas as ações 

que descreveremos mais adiante. 

2. Caracterização do Projeto PIBID/UFJF/Matemática Presencial 

O PIBID/UFJF da área da Matemática tem sido desenvolvido desde o ano de 2010 

até a presente data, favorecendo, de modo efetivo, a formação de acadêmicos em 

Matemática (Licenciatura Plena), e beneficiando mais de 150 estudantes do Ensino Médio 

de três escolas públicas da cidade de Juiz de Fora (Minas Gerais, Brasil), através de 

diversas ações planejadas junto ao coordenador institucional do projeto na UFJF, entre elas 

a criação e utilização de aplicativos no software Geogebra, o laboratório de aprendizagem 

em Matemática básica, as oficinas de preparação para Olimpíadas de Matemática, a criação 

de vídeos educacionais, a preparação e implementação de aulas alternativas e a interface 
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com a pesquisa em Educação Matemática, para a qual utilizamos como referencial teórico 

o Modelo dos Campos Semânticos (LINS, 1999; HENRIQUES E SILVA, 2012). 

O Laboratório de Aprendizagem em Matemática Básica tem como perspectiva 

resgatar conceitos matemáticos do currículo do Ensino Fundamental, para alunos que 

apresentam dificuldades ou baixo rendimento em Matemática utilizando material didático 

criados pelos bolsistas como por exemplo os jogos educacionais, a exemplo do Jogo das 

Potências, cujo tabuleiro é exibido na Figura 1. 

 

Figura 1 – Tabuleiro do Jogo das Potências 

A Oficina de preparação para a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas) foi um trabalho oferecido a todos os alunos do Ensino Médio das escolas 

parceiras do PIBID/UFJF. Seu objetivo principal foi preparar os alunos que tivessem 

interesse na olimpíada, para que alcançassem boas colocações nas provas da OBMEP, na 

sua edição do ano de 2013. 

  

Figura 2 - Registros das ações do PIBID/UFJF 
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Já a criação de jogos educacionais foi uma ação que visou permitir aos bolsistas 

experimentar a atividade de desenvolver novos métodos de trabalho e tratamento para com 

o amplo conteúdo do ensino fundamental e médio. Com a utilização desses jogos (ver, por 

exemplo, a Figura 3), esperávamos identificar dificuldades discentes com os diversos 

temas matemáticos e intervir didaticamente, com a perspectiva de que assim os alunos 

pudessem superar tais dificulades.  

 

Figura 3 – Ficha Individual do Jogo Trans-Figuras 

Na preparação e implementação de aulas alternativas, objetivou-se a fuga das 

formas convencionais de apresentação do assunto a ser estudado pelos alunos. Com 

diferentes formas de abordagem se esperava que os alunos tivessem experiências o mais 

diversificadas possível s sobre um mesmo conteúdo e que com isso conseguissem entendê-

lo e superarassem suas dificuldades de maneira eficiente. 

3. Concepções dos Bolsistas e Discussão das Ações  

Nesta seção, apresentaremos trechos de algumas transcrições de entrevistas com os 

bolsistas e de seus relatos escritos, nos quais eles se reportam sobre as experiências pelas 

quais passaram, até este momento, durante as diversas ações do PIBID/UFJF. Por uma 

questão ética, identificaremos os bolsistas por pseudônimos: Marcos e Tadeu. 

Iniciaremos com o seguinte relato do bolsista Marcos: 
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Começamos nossas atividades a todo vapor no inicio do ano, antes mesmo das 

aulas voltarem, realizando várias reuniões e discutindo quais seriam nossas prioridades 

para 2013 e quais seriam as ações que daríamos ênfase nos seis primeiros meses. 

Decidimos pela continuação das Oficinas da OBMEP e do Laboratório de 

aprendizagem, além de nos empenharmos mais na criação de jogos, aplicativos e na 

entrada em sala de aula. Porém, todas essas ações tiveram suas devidas ressalvas. 

No que diz respeito à OBMEP para a primeira fase, decidimos criar um material 

melhor do que o utilizado no ano anterior, mais especificamente uma apostila, onde 

seriam abordados os principais assuntos tratados na prova, de maneira concisa, porém 

com um nível de qualidade aceitável. Para isso utilizamos o seguinte sistema: fizemos um 

mapeamento das provas dos últimos três anos, donde identificamos os principais assuntos 

nelas abordados e após isso montamos um material para cada um deles. Vale lembrar que 

os exercícios utilizados nessas apostilas foram exercícios das provas anteriores da própria 

OBMEP. Mas infelizmente não tivemos, nesta fase, o mesmo sucesso do ano anterior. Já 

de início, deu para notar o baixo grau de interesse dos alunos nessas atividades. 

Principalmente por parte dos alunos do Ensino médio, que mantinham seu foco no ENEM 

e no PISM (Programa de Ingresso Seletivo Misto - UFJF). Os poucos que compareceram 

foram alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Para ser mais exato, foram sete 

na primeira reunião. Apesar de distribuirmos mais de cinquenta convites a alunos 

interessados e muitos deles foram assinados pelos pais, autorizando o filho a participar 

das atividades extras. No fim esse número, que já havia começado baixo, foi caindo até 

“morrer”. Foi então que começamos a pensar na segunda fase e em novas maneiras de 

continuarmos a atividade, de forma a evitar a evasão. Esperávamos uma maior motivação 

por parte dos alunos, visto que agora estávamos lidando teoricamente com “bons” alunos 

de matemática, com boas aptidões para o assunto e que provavelmente gostavam de 

matemática. Enfim, novamente tivemos frustações, com o baixo índice de presença, além 

de pouca ou nenhuma motivação levando ao não cumprimento do nosso cronograma para 

essa atividade e consequentemente ao seu término uma semana antes do esperado. 

Voltando-se agora para o laboratório de aprendizagem a mudança foi radical. 

Escolhemos por mudar completamente a maneira de implementar a atividade. Dando 

preferência para dinâmicas e metodologias de ensino diversificadas, muito diferentes do 

que apresentamos no ano anterior, tivemos um ganho, que foi a possibilidade de trabalhar 

com os alunos do ensino fundamental, que se mostraram mais motivados que os seus 
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“amigos” das séries mais avançadas. Bingos, jogos de tabuleiros e o Tangran, são apenas 

alguns exemplos das diversas atividades que aplicamos. Em alguns momentos 

aproveitávamos para tirar dúvidas sobre assuntos vistos em sala de aula, apesar de não 

ser o foco do laboratório de aprendizagem. 

Durante todo o nosso tempo no PIBID nós bolsistas fomos aconselhados sobre a 

importância de nos atentarmos á pesquisa mesmo que esta nos desse um trabalho extra e 

por causa disso realizamos inclusive alguns grandes feitos que não sonhávamos em 

conseguir antes de um possível mestrado. Entre eles estão trabalhos aprovados e 

apresentados em dois eventos internacionais, quatro deles no (Relme) realizados em 

Buenos Aires na Argentina e outros dois em Portugal. Um trabalho nosso também foi 

aprovado no ENEM de 2013, realizado em Curitiba. E participamos do Seminário de 

Iniciação à Docência. Acredito que isso só mostra que um trabalho bem feito, de 

qualidade e com profissionalismo só tende a render frutos, tanto para nós mesmos quanto 

para todos os outros envolvidos. 

Seguem, agora, as reflexões do bolsista Tadeu sobre as ações que foram realizadas 

e a influências destas sobre ele. 

Houve também momentos em que entramos em sala de aula em algumas turmas 

cedidas por professores para trabalharmos de maneira diferente o assunto que eles 

estavam passando. Essas idas às salas foram de uma enorme importância, pois o número 

de alunos que participavam da OBMEP ou do laboratório de aprendizagem era reduzido 

para que nós bolsistas pudéssemos dar atenção a todos. Quando entramos nessas salas 

com mais de trinta alunos, tivemos uma verdadeira noção do que era a sala de aula e as 

dificuldades nelas existentes, como, por exemplo, pedir aos alunos para ficarem sentados e 

pararem de conversar. O interessante é que quando começávamos a falar sobre a matéria 

eles prestavam atenção, muitas das vezes pelo fato de sermos novidade para eles.  

Os jogos foram muito eficazes, os alunos participavam e prestavam atenção nas 

regras e nas partidas, principalmente os mais agitados. Tentávamos sempre ligar os jogos 

com o que eles estavam aprendendo em sala com seus professores, segundo os alunos isso 

era muito bom, porque às vezes ficavam com dúvidas em algum conteúdo e conforme 

jogavam essas dúvidas sessavam, através do entendimento das regras ou de perguntas que 

eles nos faziam quando surgiam duvidas sobre o conteúdo trabalhado. Nós, bolsistas, 

produzíamos juntos esses jogos, com ajuda da internet e de ideias que surgiam com o 
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tempo. Produzimos diversos jogos educacionais visando cada ano escolar e eles foram 

trabalhados com os estudantes durante algumas semanas. 

4. Considerações Finais 

As ações do PIBID/UFJF/Matemática Presencial desenvolvidas no Instituto 

Estadual de Educação de Juiz de Fora tem promovido uma desejável complementação da 

formação inicial de futuros professores, ao inseri-los de modo significativo na vida escolar, 

através das diversas atividades programadas e realizadas, e também de sua participação em 

momentos da vida escolar, como reuniões, discussões do projeto político pedagógico da 

instituição e do convívio com outros professores. Além disto, o trabalho de investigação 

em Educação Matemática, no âmbito escolar, dentro das ações do PIBID, tem possibilitado 

aos licenciandos uma importante experiência para sua vida acadêmica, que é a sua inserção 

à pesquisa, preparando-os para as possíveis pós-graduações, tão frequentes em nossos dias 

na vida daqueles que terminam um curso superior. O PIBID tem proporcionado aos 

bolsistas um embasamento teórico, a partir da análise e da discussão de obras e textos da 

área de Educação Matemática, pois tal estudo favorece a reflexão acerca da prática 

pedagógica e do engajamento do professor para que o aprender a ensinar se dê continua e 

satisfatoriamente, beneficiando professores e alunos. Além disso, o PIBID tem propiciado 

à UFJF melhorar consideravelmente sua relação com o seu entorno, ou seja, com as 

comunidades de Juiz de Fora (MG) que, através das ações do PIBID nas escolas, têm 

observado os benefícios deste Programa na aprendizagem de seus alunos, em Matemática e 

em outras disciplinas escolares. 

O PIBID/UFJF tem proporcionado aos graduandos sua participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar, buscando a superação de problemas identificados durante as ações do 

projeto, de maneira crítica (Skovsmose, 2001). Com base nestas experiências, podemos 

avaliar que o PIBID/UFJF traz significativas contribuições, não só para os bolsistas, mas 

também para os alunos das escolas parceiras, os quais podem desfrutar ao máximo de uma 

oportunidade diferenciada no seu meio estudantil, através de uma atenção individualizada 

durante cada oficina, cujas atividades são planejadas sempre levando em consideração a 

necessidade de ouvir cada aluno e de se criar meios de expressão discente através dos quais 

as dificuldades de aprendizagem possam emergir e, em seguida, ser discutidas e superadas 

por intermédio de interações discentes e intervenções docentes. 
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O programa coloca os acadêmicos em contato direto com os alunos em sala-de-

aula, o que constitui um meio importante para iniciar a prática docente, e envolve ainda 

reuniões semanais para planejamento das atividades em cada ação, muitas vezes com 

mudanças de direcionamento do trabalho. No decorrer dos encontros com os estudantes, 

são observadas dúvidas, limitações que pareciam não existir, reflexões que só a atuação 

plena em sala-de-aula proporciona. O PIBID tem permitido, ainda, um crescimento em 

termos de novos conhecimentos pedagógicos, a partir do amparo e da disponibilidade do 

professor supervisor (na escola parceira) e do professor coordenador (na UFJF).          
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