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Resumo: Neste artigo são apresentados aspectos relacionados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência – PIBID no que diz respeito à formação inicial de professores de Matemática através de experiências
vivenciadas por graduandos do curso de Licenciatura em Matemática da UFS. O objetivo é apresentar o entendimento
de bolsistas do PIBID sobre as  atividades didáticas , o programa,  e a contribuição para formação. Para referenciar esta
temática utilizamos autores como PASSERINI (2007), FIORENTINI (2008), PEREZ (1999), ARAUJO (1998) entre
outros. Como resultado, da reflexão, foi constatado que além da aproximação com a rotina escolar, o PIBID
proporcionou segurança para atuar em sala de aula devido à aproximação com o ambiente escolar e a forma com tem
sido planejadas as atividades didáticas.
Palavras-Chave: Formação Inicial, PIBID, Professores de Matemática.
Abstract: This article presents aspects related to Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID with
regard to the initial training of mathematics teachers through life experiences of graduates of the Bachelor&39;s Degree
in Mathematics of the UFS. Our goal is to show how it is being developed in the program, the methodology participants
acquitted along the course and how it has contributed in its formation. To reference this theme authors use as
(PASSERINI, 2007), (FIORENTINI, 2008), (PEREZ, 1999), (ARAUJO, 1998), among others. As a result of the desired
reflection, we find that beyond the approach to the school routine, the PIBID provided security to act in the classroom
because of the proximity to the school environment.
Keywords: Initial Training, PIBID, Mathematics Teacher.

Introdução:
O que é necessário para ser um bom professor? Essa é uma pergunta muito frequente para àqueles que fazem parte
dos cursos de licenciaturas de todas as áreas. Ingressar na carreira docente deve ser algo tratado com seriedade, pois
quem obtiver o diploma trabalhará formando cidadãos. Levados por esse fato, diversos cursos estão investindo em
projetos de formação inicial para que os licenciandos tenham mais contato com a comunidade escolar, que seja além
dos estágios.
No caso do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe temos ofertas de disciplinas relacionadas
à Educação Matemática desde o terceiro período, exemplo delas é Metodologia do Ensino de Matemática, Laboratório
de ensino de Matemática, Novas Tecnologias e o Ensino de Matemática, Matemática para o Ensino Fundamental,
Matemática para o Ensino Médio I, II e III e Estágio Supervisionado para o Ensino de Matemática I, II e III. Em todas
estas disciplinas são abordadas fundamentações básicas de como lecionar no âmbito da Matemática, mas defendemos
que é também na prática que o graduando se forma professor. Escolhemos essa temática por acreditar que projetos de
formação inicial de professores são complementos para estes cursos, mostrando na prática o que foi aprendido na
teoria.
Como citado anteriormente, na matriz curricular do curso de Matemática temos diversas disciplinas do ramo da
Educação Matemática, mas a prática escolar só se era consolida de fato quando o graduando cursa  as disciplinas de
Estágio Supervisionado para o Ensino de Matemática II e III onde o mesmo insere em salas de aula do Ensino
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Fundamental e Médio respectivamente. Mas, no DMA para antecipar a aproximação com a escola desde 2009
começaram a ser desenvolvidos projetos como o Revisão de Conteúdos Matemáticos - REVIMAT, Laboratório Itinerante
para o Ensino de Matemática – LABIEMAT. E como um projeto de maior porte o PIBID que começou em 2007 com um
pequeno quantitativo de bolsistas e que em 2012 foi ampliado, como está apresentado mais adiante.
No caso do PIBID o licenciando pode entrar em contato direto com alunos de diversos níveis de escolaridade fazendo
uso de aulas diferenciadas ou expositivas. Neste artigo falaremos com detalhe apenas do PIBID, dentre os projetos
citados anteriormente, este é o único que intervém diretamente em sala de aula, os demais são realizados no ambiente
escolar, mas num horário extra classe. No caso do PIBID- DMA a proposta é baseada em atividades didáticas que
tomam como base o uso de jogos e de recursos em aulas diferenciadas. Pois, pois conforme o que está posto nos
Parâmetros Curriculares Nacional (PCN) : “Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas que estes
sejam apresentados de modo atrativo e que favoreça a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e na
busca de soluções” (BRASIL,1998, p.46).
O PIBID
O PIBID (Programa institucional de bolsa de iniciação a docência) é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a
valorização de formação de professores para a educação básica. Este programa oferece bolsa para alunos de
licenciatura, com intuito de integrar esses estudantes nas escolas públicas desde o inicio da sua formação acadêmica
para que possam desenvolver atividades pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor
da escola, e assim enquanto discente terem experiência em sala de aula.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência- PIBID segundo o que está posto na Capes tem como
principais objetivos:

• incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
• contribuir para a valorização do magistério;
• elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre

educação superior e educação básica;
• 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 a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.

• incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros
docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e

• contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade
das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

O PIBID está presente na UFS desde 2007, a istituição já participou de três editais, o de 2007, 2009 e 2011. O edital de
2007 foi concluído somente em 2010, ele foi coordenado pela Profa. Dra. Gicélia Mendes da Silva e contemplava as
licenciaturas de Artes, Biologia, Física, Língua Portuguesa, Matemática e Química. Já os editais de 2009 e 2010 ainda
estão em andamento e são coordenados pela Profa. Dra. Gicélia Mendes da Silva e pela Profa. Dra. Maria Leônia
Garcia Carvalho respectivamente.
O Departamento de Matemática – DMA conta atualmente com sessenta e quatro bolsistas, selecionados por meio do
edital de 2014 e cinco voluntários. Esse quantitativo está dividido em quatro grupos coordenados por professores do
departamento. O PIBID Matemática tem por objetivo a iniciação da prática docente por meio de atividades didática que
privilegiam aulas diferenciadas, inseridas no âmbito escolar, no cotidiano do aluno, apresentando como é a aplicação
dos conceitos Matemáticos. Para isso, fazemos uso de jogos e recursos para a fixação dos conteúdos matemáticos já
ministrados pela professora supervisora ou, em algumas vezes, como introdução apresentação de um conteúdo ainda
não abordado.
O ingresso no PIBID
            Um grande quantitativo dos graduandos justifica que seu ingresso no curso de Licenciatura em Matemática, por
conta do gostar da disciplina Matemática como aluno do ensino fundamental e médio. Mas, que não se sentem seguros
em aspectos relacionados ao ensinar, por conta disso há inúmeros questionamentos relacionados à prática em sala de
aula.
Ao iniciar uma licenciatura [...] nos deparamos com a insegurança e o receio de não conseguir desenvolver um bom
trabalho em sala de aula. Alguns temem não conseguir dominar a classe, outros se preocupam em não saber todo o
conteúdo que julgam necessário, uns questionam-se quanto ao método que adotarão e outros, ainda, anseiam por
ministrar aulas. Há ainda uns que se quer pensam em lecionar (PASSERINI, 2007, p. 02).
 
Concordamos com o que está posto  por Passerini(2007)  e defendemos que tais inseguranças podem ser diminuídas
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ou até mesmo superadas com o ingresso em programas que possuem prática de iniciação à docência, como é o caso
do PIBID que garante uma aproximação com as práticas escolares e as primeiras regências. Ao cursar disciplinas como
as mencionadas anteriormente, o graduando toma ciência de como proceder para a regência em sala de aula, seja no
exercício de aulas diferenciadas que são a aplicação de jogos, recursos ou materiais do cotidiano do aluno que estão
relacionados à Matemática. Ou seja, na utilização de materiais manipuláveis que representem a aplicação dos
conteúdos matemáticos. Ou ainda as expositivas que são aulas tradicionais que se limita a reprodução de conceitos
matemáticos, o professor tem a ação de expor no quadro os conceitos e os alunos reproduzirem com atividades
presentes, ou não, em livros didáticos.
Desse modo, defendemos que projetos de formação inicial de professores são tão importantes como às atividades de
estágio ,que também insere o graduando na prática escolar. E justificamos o objetivo com as seguintes palavras de
Fiorentini (2002).
 
A prática de ensino e o estágio supervisionado podem ser caracterizados como um momento especial do processo de
formação do professor em que ocorre de maneira mais efetiva a transição ou a passagem de aluno a professor. Essa
inversão de papéis não é tranquila, pois envolve tensões e conflitos entre o que se sabe ou idealiza e aquilo que
efetivamente pode ser realizado na prática (FIORENTINI, 2003, p. 122).
 
            Inserir o graduando no cotidiano escolar não significa necessariamente que ele irá se sentir a vontade de
imediato, apesar do conhecimento prévio do que deverá explorar com os alunos, é comum haver insegurança e
nervosismo por estar adentrando em um ambiente até então desconhecido e que foi gerada certa ansiedade por
vivenciá-lo desde o ingresso no curso de graduação, ou até mesmo antes, afinal énatural ouvirmos de estudantes de
licenciatura que escolheram essa carreira por vir de família de professores, pela admiração por algum professor que
teve e por isso também admira a profissão, enfim, por algo que represente a carreira docente em sua vida particular. Tal
ansiedade se torna ainda mais evidente em se tratando do profissional da Matemática por conta da mesma
normalmente ser vista como a vilã do ensino básico, fazendo com que todos àqueles que iniciam seu exercício docente
tenham a pretensão de poder provar que ela não é algo ruim de vivenciar.
            Unindo sua motivação com os elementos conhecidos em disciplinas de ensino, o aluno passa a ter uma
curiosidade ainda maior com a atuação em sala de aula e por esse motivo resolve participar de projetos de formação
inicial, em particular o PIBID que, como já foi mencionado anteriormente, permite o ingresso precoce do graduando em
sala de aula fazendo uso da prática de metodologias e conhecimentos matemáticos adquiridos ao longo da vida
acadêmica.Sendo assim,a proposta de ter o primeiro contato com a sala de aula onde, como cita Fiorentini: “é
justamente no momento de inserção no campo da prática profissional que os saberes da ação docente se constituem
para cada professor, num processo que mobiliza, ressignifica e contextualiza os saberes e os valores adquiridos ao
longo da vida estudantil, familiar e cultural.” (FIORENTINI, 2003, p. 122) foi o que despertou o desejo da maioria dos
graduandos de Licenciatura em Matemática a participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.
O que deve saber o futuro professor de Matemática?
Segundo Blanco (2000)  o  “[...] que deve conhecer o professor de matemática está relacionado com os contextos e
situações em que ele irá utilizar tal conhecimento, isto é, com atividades, objetivos educacionais e contextos de ensino
de matemática.” (BLANCO, 2000, p.71). Recorremos a essa citação para defedermos que não basta apenas ir à sala de
aula, antes disso faz-se necessário ter um planejamento e conhecimento do que deverá ser feito lá. Mas que
conhecimento é esse? Como ir em busca dele? Responderemos tais questões citando a preparação dos bolsistas do
PIBID do Departamento de Matemática para a aplicação das atividades em sala de aula.
Em disciplinas como os estágios, antes de iniciarmos a regência fazemos um breve período de observação, este serve
para que tenhamos conhecimento da turma, de como é seu comportamento, a quantidade de alunos que freqüentam a
sala de aula e a particularidade de cada uma. Serve também para que possamos ter um contato maior com o professor
regente, os conteúdos que ele está abordando naquele período e conheçamos qual a metodologia que ele adota para
não diferenciarmos da linguagem por ele adotada. O mesmo acontece no PIBID, o programa, como já mencionado
anteriormente, é composto de atividades diferenciadas, onde o bolsista atua em sala de aula fazendo uso de jogos e/ou
recursos manipuláveis para a introdução ou fixação de conteúdos. Para que a atuação não se limite a aplicar jogos em
que os alunos não consigam extrair os conteúdos matemáticos que estão por trás deles, é necessário que haja um
planejamento para que a regência ocorra conforme o esperado, pois como cita Perez,
Entendemos ser fundamental que o professor incorpore a reflexão sobre sua prática para que seja capaz de tomar as
decisões fundamentais relativamente as questões que quer considerar, os projetos que quer empreender, e ao modo
como os quer efetivar, deixando de ser um simples executor e passando a ser considerado um profissional investigador
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e conceptor. (PEREZ, 1999, p. 274)
Sabemos que para o desenvolvimento de uma aula de Matemática, faz-se necessário basicamente ter conteúdos
matemáticos nela, então no período de observação, o educando deve consultar ao professor da turma que ele atuará
quais estão sendo os conteúdos abordados e como ele o faz para que possa fazer o seu planejamento. Feito isso, o
bolsista vai até o acervo do PIBID, que é uma sala disponível do prédio do Departamento de Matemática, onde estão
todos os jogos e recursos manipuláveis criados e/ou adaptados por participantes do programa, e consulta se há
disponível alguma atividade relacionada ao tema que ele deve trabalhar. Caso não haja, pode adaptar uma atividade
existente ou criar alguma que posteriormente será disponibilizada igualmente para os outros bolsistas, lembrando que
deverá fazer o planejamento contendo conteúdo matemático abordado, procedimentos metodológicos e série abordada.
Essa organização do PIBID aos poucos vai criando no aluno o hábito do planejamento das aulas, gerando um costume
para ser utilizado quando ele efetivamente for professor de Matemática. Mais uma vez fica evidente, no programa, a
aplicação dos conceitos vistos nas disciplinas do curso de Matemática que sempre priorizam o planejamento.
Ainda sob o aspecto do planejamento escolar, e como já visto ao longo o texto, o PIBID prioriza a prática de aulas
diferenciadas fazendo uso de materiais manipuláveis que podem ser entendidos como “objetos ou coisas que o aluno é
capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia ou podem ser
objetos que são usados para representar uma idéia” (Reys, apud Passos 2006, p. 78). Seu uso, apesar de estar
alcançando grande avanço nos últimos tempos, ainda não é comum no ensino de Matemática, dessa forma muitos
jovens encaram o uso de jogos e recursos manipuláveis como algo que se limita ao “brincar” na aula.
            Para os participantes do programa, a utilização de aulas diferenciáveis também tem sido um desafio, visto que
em sua formação a predominância eram aulas de caráter expositivo. Com isso, fizemos um breve questionamento aos
bolsistas se eles tiveram alguma dificuldade em relação à aplicação dos jogos e recursos do PIBID, uma resposta nos
chamou a atenção e é sobre ela que comentaremos:
Sim, em nossa segunda atuação na escola estávamos prestes a entrar na sala quando uma aluna perguntou a
professora regente se a aula naquele dia seria dos meninos que os colocava para brincar. Ficamos sem graça, pois
nossa orientação era que relacionássemos ao máximo o conteúdo com jogo e acreditávamos ter feito isso na atuação
anterior. Para melhorar nossa regência, optamos por além de fazer uma revisão do conteúdo antes da aplicação dos
jogos, ficarmos questionando os alunos o que eles conseguiam enxergar em relação ao conteúdo que estavam
estudando e algumas vezes pedíamos para que eles mostrassem no quadro para a turma como chegaram em
determinadas resoluções.[1]
            Diante da resposta do bolsista, analisamos que o mesmo passou por uma situação que não esperava e usou de
seu conhecimento como professor para superá-la. Percebeu que não estava deixando claramente exposta a relação dos
jogos com os conteúdos e utilizou a resolução dos alunos para fazer essa relação, instigando a turma a participar da
aula e fixar melhor o conhecimento que estava sendo exposto. Tal aluno usou, em sua particularidade, o que absolveu
da teoria e atuou em sala de aula e, com isso, fica evidente que a referida experiência o deixou apto para demais
situações semelhantes que possa acontecer.
            Cada graduando em formação inicial só identificará particularidades, semelhantes à descrita, quando estiver
diante de situações não esperadas em sala de aula e, assim como o bolsista do comentário anterior, tiver que utilizar
algum modo de reverter à situação. Para quem está em processo inicial de formação, tal fato é um pouco mais
complicado, pois segundo (ONOFRE, 1997, p. 55), “a passagem de aluno a professor pode assemelhar-se a um ritual
de iniciação. Esse ritual de passagem a um novo grupo socioprofissional nem sempre ocorre sem sobressaltos, pois
que, muitas vezes, há cortes bruscos que afetam o jovem professor”. No entanto defendemos que aos poucos estamos
enfrentando e superando os primeiros desafios e as particularidades  de sala de aulas de Matemática.
Considerações Finais
Diante do que já foi exposto até agora, podemos concluir que a participação no PIBID tem contribuído para que a gente
diminua os receios e inseguranças em relação a  regência. Tal afirmativa é baseada principalmente no fato de nos
preocuparmos, ou sermos orientados, a efetuarmos um planejamento, levando em consideração a especificidade de
nossos alunos. Claro que algumas vezes a execução não sai de forma satisfatória, mas cuidamos de enfrentar as
singularidades de cada turma. E isso faz parte de nossa formação inicial, sem esquecer claro que desde cedo temos
aprendido que nosso objetivo deve ser sempre buscar alternativas que possam contribuir para a melhoria do
desempenho de alunos em relação aos conteúdos matemáticos.
Dito de outra forma, por meio do PIBID os licenciandos em Matemática da UFS tem sido inseridos no ambiente escolar
desde os primeiros períodos do curso. O que evidencia que os participantes PIBID estão tendo acesso a uma formação
inicial diferenciada. E é possível afirmar que o programa proporciona à inserção do graduando a comunidade escolar de
maneira confortável, estabelecendo relação e fazendo usos de teorias abordadas em disciplinas do curso. O que por
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certo nos contribui para a nossa formação inicial e para em breve exercício da docência como professoras de
Matemática.
 

Referência Bibliográfica:
BLANCO, M. M. G.A formação de Professores de Matemática: Fundamentos para a Definição de um Curricullum.
In: FIORENTINI, D. (org): Formação de Professores de Matemática: Explorando Novos Caminhos com Outros Olhares.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003.
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática Brasília-DF:
MEC/SEF, 1998.
 
EDITAL DO PIBID DISPONÍVEL EM:
http://www.ufs.br/conteudo/programa-institucional-bolsa-inicia-doc-ncia-pibid-13085.html
FIORENTINI, D. Formação de Professores de Matemática: Explorando Novos Caminhos com Outros Olhares.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003.
ONOFRE, E. M. C. O Exercício da Docência em Espaços de Privação de Liberdade, Piraricaba SP, n. 2, p. 37-46,
2011.
ONOFRE, E. M. C. O Exercício da Docência em Espaços de Privação de Liberdade, Piraricaba SP, n. 2, p. 37-46,
2011.
 
PASSERINI, G. A. Estágio Supervisionado na formação inicial do professor de Matemática na ótica de
estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UEL. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e
Educação Matemática) - Londrina, 2007.
 
PASSOS, C.L.B. Materiais manipuláveis como recursos didáticos na formação de professores de matemática. In:
LORENZATO, S. (org): O laboratório de ensino de Matemática na Formação de Professores. Campinas, SP: Autores
Associados, 2006, p. 77-91.
SOUZA, I. S. A Relevância do Planejamento Docente nas Aulas de Matemática Financeira na Educação de
Jovens e Adultos. Anais do XI Encontro Nacional de Educação Matemática, 2013, Curitiba - PR.
 

[1] Resposta de um bolsista PIBID/DMA ao questionarmos se ele encontrou alguma dificuldade coma associação dos
conteúdos matemáticos nos jogos que aplicara.

Graduanda do Curso de Licenciatura em Matemática, membro do grupo de pesquisa NIHEPMAT sob orientação da
professora Dra. Ivanete Batista dos Santos, joanakelly.23@gmail.com
 
Graduanda do Curso de Licenciatura em Matemática, membro do grupo de pesquisa NIHEPMAT sob orientação da Dra.
Ivanete Batista dos Santos,, janayna-santana@hotmail.com
Graduanda do Curso de Licenciatura em Matemática, membro do grupo de pesquisa NIHEPMAT sob orientação da
professora Dra. Ivanete Batista dos Santos,, laurindaaa.gracielee@hotmail.com.
 

Recebido em: 05/07/2015
Aprovado em: 09/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/_a_importancia_do_pibid_para_a_formacao_inicial_de_professores_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-5,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


