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Introdução

A educação vem buscando novos mecanismos[1]  
que facilitem o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos, pois a mesma já se deu conta que os inúmeros 
problemas que cercam a frágil estrutura do ensino 
precisam ser revisados para facilitar a transmissão do 
conhecimento[2]. Diante desta problemática, o ensino 
da matemática tem sido encarado de forma ousada e 
inovadora pelos alunos da UFRPE, bolsistas do 
Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
desde Julho de 2009, projeto este pioneiro nesta  
instituição de ensino.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência na UFRPE (PIBID/UFRPE),promovido com 
apoio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior do Ministério da 
Educação (CAPES/MEC), da Secretaria de Educação 
Superior (SESu) e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), visa fomentar 
a iniciação à docência de estudantes das Instituições 
Federais de Educação Superior e preparar a formação 
de docentes em nível superior, em cursos presenciais de 
licenciatura plena, para atuar na educação básica 
pública. O projeto visa ainda elevar o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nacional 
para 6, até 2022, ano do bicentenário da independência 
do Brasil, em favor da melhoria do ensino nas escolas 
públicas onde o IDEB está abaixo da média nacional, 
que é de 3,8. A equipe do PIBID/Matemática é 
formada pela coordenação do subprojeto e por uma 
sub-coordenação formada por professores tutores da 
Área de Matemática do Departamento de Matemática 
que auxiliam os alunos envolvidos no projeto a 
preparar as atividades nas duas escolas beneficiadas 
pelo projeto. Este trabalho refere-se às atividades do 
PIBID/Matemática desenvolvidas na Escola Joaquim 
Xavier de Brito, atendendo aos alunos das oitavas 
séries ao segundo ano do ensino médio, localizada na 
Rua Cordislândia 1120, Iputinga – Recife – PE.

Material e métodos
A priori, identificamos as principais dificuldades dos 

alunos através de um questionário investigativo, em 
que foram discutidos alguns assuntos inerentes ao 
ensino da matemática e o que este ensino deveria 

contemplar, para que o desejo de aprender esta 
disciplina fosse de fato despertado.

Após a análise dos dados quantitativos e qualitativos 
do questionário aplicado, elaboramos as nossas 
primeiras atividades na escola: Apresentamos a 
matemática num formato diferente do usual, com filmes 
de curta duração, animações, dinâmicas de grupo, jogos 
e brincadeiras a fim de encantá-los e despertar o 
interesse pela Matemática. 

A transmissão do conhecimento continua sendo 
abordada através do uso de softwares, recursos 
audiovisuais, brincadeiras envolvendo jogos 
matemáticos e relações com o cotidiano, 
interdisciplinaridade que traduzem numa linguagem 
mais simples o conteúdo abordado em sala de aula. 
Trabalhamos, a princípio, os conteúdos propostos pelo 
currículo escolar a fim de despertar a visão crítica e a 
linguagem matemática, formando assim cidadãos 
críticos e conscientes da importância da educação em 
suas vidas.

Cumprindo o papel de futuros professores, devemos 
criar mecanismos que facilitem o aprendizado 
matemático de nossos alunos, com o objetivo de 
diminuir as dificuldades que muitos estudantes  
encontram, os quais terminam por frustrar-se com as 
linguagens matemáticas.

Resultados

A análise dos resultados nos revelou alguns pontos a 
serem considerados: 1) Mais de 50% dos alunos 
entrevistados, informaram que gostam de Matemática; 
2) Em seus discursos relatados no questionário, os 
estudantes se revelaram bastante receptivos à chegada 
da proposta de atuação do programa na escola; 3)
Informaram que a matemática é muito importante para 
a formação dos estudantes pois o conhecimento desta 
ciência é cobrado em qualquer seleção de empresa e/ou 
concursos públicos, além do Enem e do vestibular; 4) 
Querem atingir objetivos maiores que seus pais e 
conquistar uma boa colocação no mercado de trabalho,
através da educação. 

Discussão
Após a introdução das primeiras atividades na escola, 
conseguimos aumentar significativamente o interesse 
dos alunos nas aulas de Matemática, conforme 
depoimento dos próprios professores. Pudemos 



observar que estamos no caminho certo e que durante 
período de vigência das atividades do programa 
PIBID/UFRPE, alcançaremos o nosso objetivo, que é  
formar indivíduos familiarizados com as linguagens 
matemáticas e sujeitos críticos de um mundo onde a 
matemática está inserida em quase tudo. Obviamente, 
os resultados já obtidos são ínfimos diante do objetivo 
que pretendemos alcançar.
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Software/Jogo Utilizado Finalidade
GeoGebra Gráfico de Funções

Régua e Compasso Construção de Figuras Geométricas 
Planas

Dominó Matemático Desenvolvimento das Quatro 
Operações

Chapari Conceitos Básicos de Matrizes
Tangram Raciocínio lógico e percepção

Filmes/Animações Conteúdo
A História da 
Matemática

A Matemática no cotidiano

O Homem que Calculava Frações e divisibilidade
A Matemática das 
Abelhas

Geometria Plana


