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Resumo: Este trabalho visa apresentar experiências vivenciadas como coordenadora de área no

subprojeto PIBID(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) no curso de Matemática

da Universidade Federal do Tocantins(UFT) Campus Arraias-TO. Neste programa o objetivo

principal tem sido inserir os acadêmicos nas escolas conveniadas de Ensino Fundamental e Ensino

Médio para vivenciar experiências da docência utilizando as metodologias inovadoras. Os bolsistas

foram enviados a essas escolas para desenvolverem atividades com o uso de jogos prontos ou

confeccionados pelos mesmos, e posteriormente aplicados aos alunos participantes das escolas

campo. Os resultados foram satisfatórios na medida em que os acadêmicos relataram que

trabalhar com o recurso dos jogos traziam na maioria das vezes motivação e ressignificação das

práticas de ensino de Matemática. Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Jogos; PIBID. Abstract:

This work aims to present life experiences as a field coordinator in subproject PIBID (Institutional

Program Initiation Grant to Teaching) in the course of Mathematics at the Federal University of

Tocantins (UFT) Campus Arraias -TO. In this program the main objective has been to enter the

scholars at the partner elementary schools and high school to experience the teaching experiences

using innovative methodologies. Fellows were sent to these schools to develop activities with the

use of ready-made or made by the same games and later applied to students participating

schools field. The results were satisfactory in that the students reported to work with the games

appeal brought most often motivation and reframing of mathematics teaching practices.

Key-words: Teaching and learning; Games; PIBID.

INTRODUÇÃO: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é um programa

do Ministério da Educação, executado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
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Superior (Capes). A Universidade Federal do Tocantins(UFT)-TO aderiu ao Pibid em 2007. A

Universidade Federal do Tocantins (UFT) -TO é uma universidade multicampi com sete campus nas

cidades a saber: Arraias, Tocantinópolis, Gurupi, Miracema, Porto Nacional, Araguaína e Palmas.

Tivemos nosso primeiro projeto do PIBID através do edital MEC/Capes/FNDE n˚ 1/2007, um

projeto institucional onde cada curso em seu campus tinha o seu subprojeto com seus objetivos

próprios. Foram atendidos primeiramente Arraias, Araguaína, e Porto Nacional, com os cursos de

Matemática,Biologia, Geografia, História, e Letras. O subprojeto PIBID na área de Matemática no

campus de Arraias iniciou-se por meio do edital 001/2011/CAPES que foi desenvolvido com 10

acadêmicos bolsistas, 1 supervisor (professor do Ensino Médio) e uma coordenadora de

área(professora da UFT). Os acadêmicos bolsistas eram responsáveis pelo desenvolvimento do

projeto na escola do Ensino Médio que denominaremos por escola campo. A escolha da escola se

deu pelo menor IDEB( Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). O supervisor coordenava

os bolsistas com as atividades na escola onde trabalhava e o coordenador de área, professor da

universidade, responsável por todos. As atividades eram planejadas no laboratório de ensino de

matemática(LEMAT) na UFT campus de Arraias. No momento do planejamento, havia confecção de

todas as atividades para depois aplicar na escola campo contemplada, ou seja, a Escola Estadual

Professora Joana Batista Cordeiro (JBC) a única escola a ofertar o Ensino Médio na cidade de

Arraias-TO. Posteriormente ao edital 001/2011, iniciou-se o edital em vigência MEC/Capes n˚

61/2013 no mês de março de 2014. O curso de Matemática foi contemplado com 24 bolsistas, 4

supervisores e 2 coordenadoras de área, sendo 12 bolsistas e 2 supervisores para cada

coordenador de área responsáveis pelas atividades no Ensino Fundamental e Médio. Os bolsistas

iam para o Colégio Estadual Professora Joana Batista Cordeiro (JBC), sob a coordenação de um dos

supervisores, onde as atividades eram direcionadas ao Ensino Médio. A partir do ano de 2015

fomos também para a Escola de Ensino Fundamental Apoenan de Abreu Teixeira, sob a orientação

de outra supervisora que lecionava nessa unidade. Neste ano de 2016 mudamos para a Escola

Estadual Silva Dourado desenvolvendo atividades no Ensino Fundamental também em virtude da

supervisora ter sido transferida de escola. O PIBID tem como base legal a Lei n.º 9.394/1996, a

Lei n.º 12.796/2013, o Decreto 7.219/2010 e a Portaria Capes n.º 096/2013, e por finalidade

fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em

nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. Os objetivos

específicos do Pibid/UFT são: I – incentivar a formação de professores em nível superior para a

educação básica; II – contribuir para a valorização do magistério; III – elevar a qualidade da

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura da UFT, promovendo a integração entre

educação superior e educação básica; IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede

pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem
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a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; V – incentivar

escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos

futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;

VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática, elevando a qualidade das ações

acadêmicas nos cursos de licenciaturas; VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se

insiram na cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão dos instrumentos,

saberes e peculiaridades do trabalho docente; VIII – promover a aproximação entre ensino e

pesquisa, compreendendo a prática da educação como campo de pesquisa educacional e geração

de conhecimento. Quando o subprojeto do ano de 2013 foi encaminhado foram traçadas as

seguintes ações a serem desenvolvidas: - Iniciação à docência nas escolas conveniadas;

-Integração da Educação Superior com a Educação Básica; -Fomentação de experiências

metodológicas e práticas docentes de caráter Inovador; - Os bolsistas serão incentivados a

trabalhar com materiais concretos; -Uso de recursos tecnológicos e visuais; -Divulgação dos

resultados. Para alcançar estas ações foi elaborado um plano de trabalho com as seguintes metas

a cumprir para o ano de 2014 em diante. -Apresentação dos bolsistas à comunidade escolar,

presença dos bolsistas na escola campo e posteriormente discussões na UFT. -Planejamento de

atividades (oficinas) a partir dos dados das escolas campo. -Apresentação de trabalhos em

eventos: Relatos de experiência em eventos no final do ano de 2014 (IV Seminário Institucional do

PIBID) em Palmas-TO e (V Encontro Nacional das Licenciaturas, IV Seminário Nacional do PIBID e

XI Seminário de Iniciação à docência) em Natal-RN. No ano de 2015 ( V Seminário Institucional do

PIBID) em Palmas-TO. -Registro das oficinas e dos eventos do PIBID, através de fotos e relatórios.

-Elaboração de apostila com as oficinas realizadas no PIBID: Aguardando edital para compor o

caderno de atividades. Com os contatos estabelecidos com as escolas campo, Colégio Estadual

Professora Joana Batista Cordeiro(JBC) e Escola Estadual Apoenan de Abreu Teixeira, os bolsistas

elaboravam as atividades juntamente com os supervisores e o coordenador de área, gerando os

planos de trabalhos (por equipe), em duas etapas: Planejamento, confecção de oficinas e depois

aplicação delas, sendo que a primeira etapa foi realizada no (LEMAT), da UFT, e a segunda nas

escolas citadas na qual os bolsistas se organizavam em duplas para a fase de montagem e

aplicação das atividades. Os supervisores das escolas campo, ou seja, os professores dos anos

finais da Educação Básica das escolas JBC e Silva Dourado respectivamente selecionavam as

turmas em que os bolsistas iriam ministrar as oficinas, de acordo com o interesse ou as

dificuldades no conteúdo em que os alunos das escolas campo se encontravam. Os bolsistas

distribuíam pontos de participação para os alunos com o objetivo de incentivá-los a participar do

programa, de comum acordo com o professor da disciplina. Todo este processo teve como base os

conceitos matemáticos que foram desenvolvidos, revisados e abordados de forma diferenciada

para a condução do processo de ensino e aprendizagem. Com a finalidade de desenvolver
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atividades que proporcionassem conhecimento e que este fosse obtido por meio de artifícios

diferenciados, a inserção de oficinas de jogos matemáticos vem contribuindo para o incentivo e a

motivação de alunos que sentem dificuldade em aprender os conteúdos e aperfeiçoamento para

aqueles que aprendem com facilidade. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: “Os jogos

constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam

apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de

resolução e busca de soluções.” (BRASIL, 1998, p.46) De acordo com relatório de uma bolsista,

aqui denominada de A para preservar sua identidade:

Os alunos da escola conveniada têm a oportunidade de reforçar o que

aprenderam em sala de aula através dos jogos de forma dinâmica e

interativa, e a si própria foi possível vivenciar o espaço da docência, a ter

maior apreço por ela, aprendendo outras alternativas para proporcionar a

aprendizagem dos estudantes.(A)

Segundo Menezes (2008) “[...] as situações de jogo podem ajudar o aluno a

refletir, analisar e tomar decisões frente a diversas possibilidades de ação

[...]”.(p.63) E outro relatório a bolsista B relata que aplicou atividades numa

turma do 7˚ ano. A bolsista afirmou que:

O trabalho com os alunos no Ensino Fundamental é prazeroso pelo fato de

as crianças sentirem curiosidade, característica marcante dos alunos desta

turma, onde ficávamos satisfeitas com as atividades sugeridas, apesar de às

vezes eles dispersarem muito rápido, fato que considerávamos comum

devido a idade dos alunos.(B)

Essas atividades ajudaram os alunos a desenvolver a concentração, algo

difícil pela idade delas conforme destaca B. EXPERIÊNCIAS COM O

SUBPROJETO PIBID Como experiências significativas efetivadas por meio

do PIBID/Matemática/UFT, serão apresentadas algumas oficinas realizadas

pelos acadêmicos e publicadas como artigo de livro (RODRIGUES, et.al,

2015, p.77). O jogo “Ângulos Semelhantes”, concernente ao conteúdo de

Trigonometria do 2º ano do Ensino Médio consistiu em usar simetria para

relacionar o seno de um arco de qualquer quadrante com os valores do

primeiro quadrante. Foi desenvolvido em duplas e consistia em uma disputa

entre duplas. Teve bons resultados, de acordo com o relato dos bolsistas,

pois os alunos participaram de maneira surpreendente, mesmo este sendo

um conteúdo que sentiam muita dificuldade. Denominaremos os bolsistas
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por B1, B2, B3, B4 para preservar sua identidade. O jogo “Trilha da

Redução” foi aplicado devido às dificuldades encontradas no conteúdo

Redução ao Primeiro Quadrante, relatado pela bolsista B1. Depois a oficina

“Calculando Fatorial”, para ensinar Fatorial, mesmo que o conteúdo tenha

sido apresentado em sala de aula, os alunos apresentavam dificuldade. A

oficina consistia em dispor uma tabela no quadro a ser preenchida à medida

que sorteava-se números ou expressões para calcular o fatorial. Quando

obtivessem a resposta correta poderiam marcar a inicial do nome na tabela.

Finalizando a competição o participante que conseguisse maior número de

marcações na tabela seria o vencedor. Continuando o relato de B1:

O propósito com a aplicação de jogos em oficinas foi além de promover o

aprendizado possibilitar o contato entre o aluno e aquilo que estava sendo

trabalhado em sala de aula para ajudar no desenvolvimento do conteúdo

pelo professor. Acreditamos que assim o aluno se sentia mais próximo ao

conteúdo e mais livre para tirar dúvidas seja conosco ou com o professor, já

que trabalhamos com o contato direto com esses alunos, deixando-os a

vontade para questionar sempre que fosse conveniente.(B1)

No V Seminário Institucional do Pibid em Palmas no ano de 2015 foram

apresentadas comunicação oral referentes as oficinas. Foram três

comunicações orais com três oficinas cada. Na primeira comunicação o

bolsista B2 relatou:

• O dominó das quatro operações (soma, subtração, multiplicação e divisão) que foi aplicada

numa turma do 6º ano do Ensino Fundamental na Escola Apoenan de Abreu Teixeira.

• O jogo “Qual o número”, para alunos do 7º ano, realizada no computador consistia em

resolver operações com números inteiros para exercitar o raciocínio.

• Jogo “Subindo e Escorregando” teve como objetivo principal disponibilizar um ambiente onde

a criança podia operar com números inteiros percebendo a necessidade de criar regras que

permitissem os cálculos de adição neste conjunto.

Na segunda comunicação oral o bolsista B3 apresentou o seu relato, duas oficinas com a

participação dos alunos da 2 série do Ensino Médio em que foi confeccionado o dominó

trigonométrico utilizando as regras usuais para estudar o conteúdo de trigonometria. Na outra

levaram um jogo da memória pronto para estudar as funções, os mesmos resolviam a questão e

em seguida construíam o gráfico, para montar o jogo da memória. Na terceira oficina com a

participação dos alunos da 1ª série do Ensino Médio, do (JBC), trabalharam com questões de
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probabilidade, foi entregue quatro questões impressas para resolverem em grupo. Durante a

resolução explicaram as questões no quadro, e em seguida os alunos resolviam. Foi entregue aos

alunos alguns materiais didáticos para facilitar na resolução (moedas, dados). Por fim, na terceira

comunicação B4 relatou: O dominó dos ângulos utilizando as mesmas regras tradicionais desse

jogo. Em seguida com o jogo da memória dos ângulos onde imprimiram as folhas que tinham as

peças desse jogo, levaram também papéis-cartão, tesouras e colas, para que o jogo pudesse ser

terminado pelos alunos em sala. Em cada peça tinha a figura de um ângulo, com as mesmas

regras do jogo da memória tradicional. Na terceira oficina foi realizada uma gincana com o jogo

“Jogando com os Números Complexos” com a 3ª série do Ensino Médio. A atividade foi Inspirada

em um jogo denominado “jogo dos copos”, onde inicialmente foram organizados dez copos do lado

direito da mesa e dez copos do lado esquerdo da mesa. Ambos formando uma figura de um

triângulo e dentro de um dos copos ao centro da mesa duas bolinhas de isopor. Em cada copo

continha uma pergunta sobre os números complexos e uma pontuação equivalente ao nível da

pergunta. O jogador do primeiro grupo que ficou com os copos do lado esquerdo da mesa, tinha

que acertar a bolinha em algum copo do lado direito da mesa. Se acertasse a bolinha no copo,

tinha um tempo para responder à pergunta juntamente com o grupo. Nessas comunicações de

uma maneira geral todos afirmaram a importância de se trabalhar com esses recursos

diferenciados que confirmaram o que afirma Cunha (2001, p.14):

O bom uso dos jogos em aula requer que tenhamos uma noção clara do que

queremos explorar ali e de como fazê-lo. É importante direcionar para

quem, onde e para qual realidade vamos aplicar os jogos. O ato de brincar

proporciona a construção do conhecimento de forma natural e agradável; é

um grande agente de socialização; cria e desenvolve a autonomia.

Quando se diversifica os métodos de ensino em sala de aula existe maior

interesse por parte dos alunos em aprender o conteúdo. As atividades

lúdicas promovem a sociabilidade e a motivação desde que saibam o que

estão fazendo. Segundo Miranda (2013, p.15) “ [...] nossa prática

pedagógica necessita, sem mais demora, sintonizar-se mais clara e

comprometidamente com as transformações cada vez mais dinâmicas que

temos vivido.” O aluno precisa aprender os conteúdos que são transmitidos

na escola, a sociedade está cercada de tantas inovações, onde os

professores também precisam diversificar suas práticas pedagógicas para

atender aos estudantes que vivem nesse mundo em constante

transformações. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES O PIBID vem contribuindo
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significativamente para a formação inicial dos acadêmicos que são bolsistas

de Matemática nesta unidade, como na prática docente, na vivência do

cotidiano escolar. A contribuição se dá pelo fato dos bolsistas atuarem como

profissional docente interagindo com os servidores da escola campo,

ministrando as oficinas. O programa possibilita uma formação através da

prática docente vivenciada por meio da parceria com a unidade de ensino.

No nosso caso as parcerias são com a escola JBC e Silva Dourado. O PIBID

tem cumprido seu objetivo que é o de criar novas estratégias possibilitando

novas metodologias de aprendizagem juntamente com os bolsistas, alunos e

professores. Tem também promovido a formação continuada do professor

da Educação Básica(supervisor). O programa proporcionou um contato do

acadêmico (bolsista) com a realidade escolar, fazendo o mesmo observar e

direcionar as suas atividades para a realidade, unindo teoria e prática. O

bolsista também trocou experiências com o professor supervisor tendo um

elo entre os mesmos. Algumas dificuldades encontradas foram relacionadas

a falta de condições estruturais das escolas campo, a falta de espaço

inviabilizou a aplicação de algumas atividades propostas. Outro ponto foi o

acúmulo de programas como o “Mais Educação, PRONATEC” que

sobrecarregavam os alunos dos anos finais da Educação Básica, onde os

horários também chocavam. O PIBID tem sido o programa que mais

contribuiu na conquista, nas vivências e práticas de ensino de Matemática.

Tem feito a ponte entre a Universidade e os anos finais da Educação Básica.

Nesse sentido, cumpriu seu papel de incentivar à docência e inserir a

Universidade na escola pública, valorizando o magistério. O projeto

proporcionou aos bolsistas uma formação inicial mais consistente,

aproximando os mesmos da realidade escolar, na finalidade de construir

propostas mais eficientes. Juntamente com os bolsistas, o supervisor

também tem a sua formação continuada, tendo contato com propostas

produzidas e participando de sua elaboração e aplicação.
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