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Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre as oficinas e os impactos na formação
inicial dos licenciandos ao participar das oficinas de criação. As oficinas foram realizadas durante a
disciplina: Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1, ofertada pela Universidade Federal
de Alagoas (UFAL) no semestre 2017/1 do curso de Pedagogia na modalidade presencial. Diante
disso, faremos um exposto das oficinas: Quantificação, Registros e agrupamentos, Frações,
Geometria, Grandezas e medidas e Educação Estatística, que tiveram como base os cadernos do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), possibilitou aos licenciandos explorar
outros recursos didáticos produzidos por eles, e aplicar com os colegas de licenciatura constituindo
uma dinâmica na qual foram autores e participantes das oficinas de criação.

Abstract: This article aims to reflect on the workshops and the impacts on the undergraduate initial
formation when participating in the creative workshops. The workshops were held during the course:
Knowledge and Methodologies of Teaching Mathematics 1, offered by the Federal University of
Alagoas (UFAL) in the 2017/1 semester of the Pedagogy course in the classroom. Given this, we will
make an exhibit of the workshops: Quantification, Records and Clusters, Fractions, Geometry,
Quantities and Measurements and Statistical Education, which were based on the notebooks of the
National Pact for Literacy at the Right Age (PNAIC), enabled graduates to explore other resources.
didactics produced by them, and apply with their undergraduate colleagues constituting a dynamic in
which they were authors and participants in the creative workshops.
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1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino e aprendizagem passa por diversas qualificações adequando as mudanças e
necessidades apresentadas na sociedade. Nesse sentido, a aprendizagem baseia-se na construção de
representações significativas inter-relacionando com os conhecimentos entendidos como científicos e
os fenômenos pertinentes ao cotidiano, ampliando a visão em torno dos conteúdos e demonstrando
aplicabilidade da teoria aprendida na escola. Diante disso, para o desenvolvimento de uma
aprendizagem significativa os docentes devem integrar os diferentes conteúdos de forma
interdisciplinar possibilitando a compreensão não do conhecimento fragmentado, mas de um
conhecimento que abrange diferentes áreas.

É nítido que alguns conteúdos a exemplificação e experimentação por meio de materiais concretos
encontram-se restrito, pois tradicionalmente os professores utilizam somente aulas expositivas e
resolução de exercícios para fixação dos conteúdos, assim, o ensino de Matemática cria sistemas
abstratos ao apresentar somente os algoritmos e definições curtas acompanhados de listas finitas de
exercícios para a memorização de procedimentos, o que resulta em um sistema de ensino monótono
refletindo somente para obter a nota e passar na disciplina. Devemos lembrar que, o processo de
ensino/aprendizagem é dinâmico e não estático fixando na memorização de procedimentos sem a
contextualização, vale lembrar-se de buscar expor o porquê e para que estamos estudando aqueles
conteúdos matemáticos.

De acordo com D’ Ambrosio (1989, p.16)

Os professores em geral mostram a matemática como um corpo de
conhecimento acabado e polido. Ao aluno não é dado em nenhum momento a
oportunidade ou gerada a necessidade de criar nada, nem mesmo uma
solução mais interessante. O aluno assim, passa a acreditar que na aula de
matemática o seu papel é passivo e desinteressante.

Nesse sentido para que possa ocorrer uma mudança de paradigma acarretando na aprendizagem
significativa é imprescindível à atuação do professor, de forma a buscar novas maneiras de interligar
os conhecimentos teóricos e definições ao cotidiano vivenciado pelos alunados, além disso, utilizar
diferentes estratégias possibilitando o ensino e aprendizagem além da explanação dos conteúdos na
lousa.

A utilização de jogos e outras formas de interatividade na sala de aula aparecem como um desafio
para o professor que adentra em um universo antes não explorado, o que resulta em medo e
insegurança daquilo que já não conhece, pois resume o ensino na transmissão de conteúdos nas aulas
expositivas na lousa. Por esse ângulo conseguimos enxergar as lacunas existentes na formação inicial
desse professor, o que resulta também na estagnação desse profissional para buscar a formação
continuada.

Nessa perspectiva, a aplicação de oficinas na formação inicial dos licenciandos apresenta-se como
um recurso metodológico para apropriação de diferentes formas de ensino e aprendizagem dos
conteúdos matemáticos, além disso, os licenciandos aprendem como elaborar um roteiro e organizar
uma oficina de formação, pois os próprios licenciandos preparam o roteiro e apresentam para os
colegas e em outro momento eles são parte da oficina.

Neste sentido, as oficinas de criação buscam desenvolver a Matemática de maneira interativa e
lúdica, assim dividimos as temáticas baseando-se nos cadernos do PNAIC, de forma que elegemos 6
grupos: Quantificação, Registros e agrupamentos, Frações, Geometria, Grandezas e medidas e
Educação estatística. As oficinas foram divididas em dois momentos: no primeiro, apresentação de
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forma breve sobre a contextualização da temática e direcionamentos fornecidos pela bibliografia do
caderno do PNAIC e no segundo, atividade prática com a utilização de materiais concretos, no
sentido de, os licenciandos consigam problematizar, resolver questões contextualizadas e visualizar
aplicabilidade no futuro campo de atuação, a sala de aula.

Assim, esse artigo expõe o desenvolvimento de 6 oficinas realizadas durante a disciplina Saberes e
Metodologias do Ensino da Matemática 1, ofertada no semestre 2017/1 no curso de pedagogia
modalidade presencial. As oficinas foram embasadas nos cadernos do PNAIC, onde selecionamos 6
temáticas: (caderno 2) Quantificação, Registros e agrupamentos, (caderno 3) Frações, (caderno 5)
Geometria, (caderno 6) Grandezas e medidas e (caderno 7) Educação estatística. Nesse aspecto, a
Matemática demonstra que está contextualizada no dia a dia do alunado, basta o professor mediar de
forma integrada trazendo esse conhecimento para dentro do espaço escolar promovendo uma nova
dinâmica no contexto escolar possibilitando o desenvolvimento dos alunos em sujeito pesquisador,
ampliando sua visão de mundo e em torno do conhecimento matemático.

2. O ENSINO DE MATEMÁTICA E A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES

O ensino de Matemática nos Anos Iniciais tradicionalmente tem como base a aula expositiva e
dialogada, utilizando como recurso pedagógico a lousa e o pincel, em contra partida, os alunos
copiam o assunto apresentado e resolvem exercícios sem contextualização para aplicar os
procedimentos apresentados, demostrando que entenderam o que foi explicado na lousa. Além disso,
percebemos que os alunos utilizam da memorização para decorar e reproduzir nas avaliações, por
exemplo, ao estudar o conteúdo da multiplicação memorizam a tabuada e exercitam várias vezes a
resolução de operações para que consiga êxito obtendo a nota e passando na disciplina. Assim,
segundo Bicudo (2005, p.17).

[...] Os métodos que simplificavam a obtenção das respostas eram
exaustivamente estudados para as provas tal qual um simples processo, uma
sequência de ações rígidas, como se tais métodos não encerrassem, eles
mesmo, idéias outras em suas concepções

Esse sistema de ensino monótono no qual os alunos copiam e reproduzem colocando a Matemática
na posição de um código indecifrável, visto que, os alunos copiam, mas não compreende como o
sentido lógico que envolve aqueles conteúdos matemáticos e acabam decorando para obter um
determinado número, a nota e passar. A utilização da decoração mascara o aprendizado, pois é
instantâneo somente conseguir a nota, logo após tudo é esquecido, porque não aconteceu a
aprendizagem significativa, em fim não teve significado para os alunos então deve ser descartado.
Como afirma, Silva (2012, p. 91).

[...] o conhecimento matemático é visto como externo ao sujeito: o seu ensino
ocorrer por transmissão dos conteúdos centrados no objeto e a aprendizagem
acontece por cansativos treinamentos que geram a retenção de informações.
O professor tem o papel ímpar de detentor e transmissor de conhecimento, e
o aluno, por sua vez é tratado como sujeito passivo, receptor e reprodutor de
informações

Nesse sentido, a aprendizagem da Matemática se baseia no acúmulo dos conteúdos e resolução de
exercícios de fixação, promovendo o distanciamento dos alunos na obtenção de uma aprendizagem
significativa, visto que, nesse sistema de ensino enfatiza-se a memorização e resolução de
procedimentos para a obtenção do resultado correto. Assim, o ensino de Matemática baseada na
reprodução impõe um conhecimento estruturado e pronto não permitindo que os alunos possam
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pensar, questionar e produzir novos conhecimentos, resultando em um saber estacionado sem
inovação. Por isso, segundo Kamii, 1987 apud SILVA (2012, p.93).

[...] ao desconsiderar o processo de construção do conhecimento matemático,
esse modo de ensinar não permite que a criança seja encorajada a pensar
ativa e autonomamente em todas as situações. Com efeito, quando as escolas
ensinam tradicionalmente, elas coíbem o desenvolvimento da autonomia das
crianças reforçando sua heteronomia e, assim procedendo, impõem grandes
limites ao essencial desenvolvimento do pensamento crítico do aluno.

Entretanto, para desmistificar e potencializar o desenvolvimento de um ensino baseado em
significados o professor deve utilizar diversas estratégias para agregar elementos do cotidiano
durante as aulas expositivas demonstrando que a Matemática está presente em vários segmentos do
nosso dia a dia. Além disso, ao buscar caminhos o docente permite está aberto às outras formas de
ensino e aprendizagem superando o paradigma de que os alunos somente aprendem se copiarem e
resolverem vários exercícios de fixação.

Vejamos que, os docentes também podem utilizar diversas metodologias, por exemplo, jogos de
tabuleiro, tangram, ábaco entre outros, facilitando a apropriação do conhecimento matemático de
forma lúdica e divertida. Nessa perspectiva, os cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC) trazem várias sugestões de atividades, mas a grande maioria dos professores
desconhece ou não conseguem aplicar na sala de aula. A proposta dos cadernos é justamente
trabalhar os conteúdos Matemáticos partindo da vivência em seu cotidiano, visto que utilizamos a
Matemática em diversos segmentos do dia a dia. Assim, Brasil (2014, p.5), afirma que,

[...] Dessa forma, a Alfabetização Matemática é entendida como
um instrumento para a leitura do mundo; uma perspectiva que supera a
simples decodificação dos números e a resolução das quatro operações
básicas.

Os cadernos do PNAIC impulsionam a alfabetização Matemática de maneira lúdica e interativa, onde
busca por meio da resolução de problemas contextualizados proporcionar o desenvolvimento do
raciocínio lógico, de forma que, as crianças consigam resolver questões do seu cotidiano aplicando a
teoria estudada no ambiente escolar no seu cotidiano. Assim, segundo Silva (2005, p.8).

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um “aprender” mecânico,
repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um
“aprender” que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do
qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber
historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada
e parcial da realidade.

Nessa perspectiva, o professor aparece com papel fundamental para o desenvolvimento de atividades
que promovam uma aprendizagem significativa, visto que é por meio do planejamento que deve-se
definir os objetivos e os recursos metodológicos que serão utilizados nas aulas. Vejamos que, para o
desdobramento eficiente do planejamento se faz necessário qualificação profissional de maneira
inicial e continuada, pois sem conhecer as diversas possibilidades de aprendizagem os professores
condicionam os alunos ao ensino monótono pautado no modelo (copiar e colar), reproduzindo o que
o professor quer vê nas provas e não a realidade do que os alunos conseguiram aprender.
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Dessa maneira, os cursos de graduação devem fornecer subsidio para os licenciados de forma inicial
ampliar seu olhar em torno das práticas pedagógicas em torno do desenvolvimento do ensino e
aprendizagem de Matemática. Partindo dessa problemática, a disciplina Saberes e Metodologia do
Ensino de Matemática 2017.1, ministrada no curso de Licenciatura em Pedagogia proporcionou o
estudo e compreensão de diversos segmentos da Matemática no cotidiano por meio da leitura dos
cadernos do PNAIC e a elaboração da prática por meio das oficinas de criação.

Além disso, observamos que alguns licenciandos em Pedagogia acreditava que não iriam ter contanto
com a Matemática durante o curso por este se encontrar na área das ciências humanas, ocorrendo
alguns relatos que não gostavam de estudar Matemática por terem passado por experiências
traumatizantes durantes a sua jornada na Educação Básica. Como afirma, Moura, (1998, p.6).

“A primeira vez que uma aluna proclamou em sala de aula, como se fosse
vantagem, que não gostava de matemática, fiquei perplexa sem conseguir, no
momento, elaborar uma resposta. Fiquei cogitando se se tratava de uma
forma indisciplinar ou, o que era pior, de um real desabafo.”

Percebemos que essas questões peculiares e traumáticas dos futuros professores passam para os
alunos, mesmo que não seja de forma intencional, pois o docente criar bloqueios sobre os saberes
que serão passados de forma superficial somente copiando, reproduzindo nos exercícios de fixação e
provas. O desenvolvimento da aprendizagem significativa supera a ideia da repetição e resolução de
listas de exercícios, cabe ao docente problematizar criando condições de ampliar a visão micro do
conhecimento e expandi-lo demonstrando para os alunos as relações interdisciplinares existes com o
cotidiano. Os conteúdos matemáticos estão presentes no dia a dia das pessoas, ao entender e aplicar
essas relações o professor facilita a compreensão dos conteúdos relacionando com os saberes
pré-existentes dos alunos, nesse segmento, o professor valoriza o conhecimento dos alunos e
impulsiona a construção de novos. Como expõem Vygotsky, 1989, p. 95-98 apud Schneider, (2013,
p.1)

[...] o aprendizado das crianças começa muito antes delas freqüentarem a
escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta
na escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças
começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram
alguma experiência com quantidades – elas tiveram que lidar com operações
de divisão, adição, subtração e determinação de tamanho.
Conseqüentemente, as crianças têm a sua própria aritmética pré-escolar,
que somente psicólogos míopes podem ignorar.

Portanto, as oficinas realizadas durante as aulas de Saberes e Metodologias do Ensino de Matemática
1/2017, conseguiu oportunizar que os alunos amplia-se seus conceitos sobre o ensino e aprendizagem
de Matemática, além de, demonstrar que a sala de aula é um laboratório de pesquisa no qual o
professor pode explorar e desenvolver diversas estratégias para ensinar Matemática.

3. METODOLOGIA

Baseia-se na reflexão da prática pedagogia utilizada pelos alunos nas oficinas de criações alunos da
disciplina Saberes e Metodologia do Ensino de Matemática 1/2017. Para o recolhimento dos dados
usamos os registros fotográficos como ferramenta de apoio para conseguir êxito no recolhimento dos
dados. Sendo assim, a análise de dados se baseia no estudo de caso como foco em uma abordagem
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qualitativa

Além disso, recorremos a autores que discutem sobre a temática para fundamentar as questões
pertinentes levantadas como, por exemplo, Brasil (2014), Bicudo (2005), Diniz (2001), Moura
(1998), Nunes (2009), entre outros. Esses teóricos embasam nossa reflexão em torno das oficinas e
os seus impactos na formação inicial dos licenciandos ao participar dessas oficinas de criação.

Vejamos que a nossa pesquisa foi dividida metodologicamente em duas etapas: a primeira
observação das oficinas realizadas e registro das atividades aplicas, a segunda foi o tratamento da
informação a luz dos teóricos que pesquisam sobre a educação Matemática, ensino e aprendizagem
de forma significativa. Esse aspecto poderá observar na análise de dados a seguir.

4. OFICINAS DE CRIAÇÃO A LUZ DOS CADERNOS DO PNAIC

As oficinas de criação ocorreram na segunda parta da disciplina Saberes e Metodologia do Ensino de
Matemática 1/2017, onde a turma foi dividida em 5 grupos com as temáticas: (caderno 2)
Quantificação, Registros e agrupamentos, (caderno 3) Frações, (caderno 5) Geometria, (caderno 6)
Grandezas e medidas e (caderno 7) Educação estatística. Nesse sentido, foi elaborado um
cronograma para a realização de cada oficina, acarretando o movimento de que hora os alunos eram
apresentadores e hora participantes constituindo o público de futuros professores que ensinam
Matemática. Notamos que, durante as oficinas esse movimento de ser autor e posterior participante
acarretou na interação entre os membros dos grupos principalmente nos momentos práticos da
utilização de jogos e materiais móveis.

Para a apresentação da oficina foi orientado para os licenciandos que fizessem a explanação teórica
tendo como base o caderno do PNAIC, de forma que, inicialmente os alunos apresentam-se
considerações teóricas a cerca da temática proposta para cada grupo, visando à ampliação das
discussões teóricas e posterior a visualização nas atividades práticas. Assim, a apresentação era
dividida em dois momentos, primeira a parte teórica da temática do grupo e em seguida atividades
desenvolvidas através de jogos e recursos móveis. Nesse sentido, os licenciandos tinha o desafio de
organizar, criar e adaptar materiais móveis a temática e a modalidade de ensino. Essa proposta
dinâmica possibilitou na formação inicial quebrar o tabu que ensinar matemática é difícil, tendo a
metodologia e didática ao ensinar matemática de maneira prazerosa.

De acordo com o documento PNAIC, um dos princípios apontado está relacionado (BRASIL,2014,
p.10) a prática da reflexividade, pautada na ação prática/teoria/prática, operacionalizada na análise de
práticas de salas de aulas, aliadas à reflexão teórica e reelaboração das práticas.

Vejamos que, ao desenvolver práticas pedagógicas que valorizem a criação e utilização de jogos, os
licenciandos tem contato com diversas formas de ensino e aprendizagem, onde não só tem como
recurso a lousa e o pincel, mas diversos materiais manipuláveis que impulsionem o desenvolvimento
do raciocínio lógico e da aprendizagem significativa.

Além disso, os licenciandos terão o contato com elementos de professor-pesquisador, no requisito de
criar materiais manipuláveis, acompanhar o desenvolvimento das atividades, refletir sobre cada
material em função da aprendizagem significativa e de sua prática como futuros professores. Ou seja,
a aplicação das oficinas desenvolve habilidades e competências para os desdobramentos qualificados
na formação inicial dos membros, pois ao elaborarem e aplicarem as oficinas de criação espera-se
um retorno do público e esses mesmo apresentadores serão posterior parte daquele público nas
próximas temáticas criando uma via dupla para o conhecimento onde não existe detentor do saber,
onde todos constroem uma aprendizagem significativa.

As oficinas temáticas desenvolvidas durante a disciplina foram registradas por meio de fotografia e
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as interações ocorreram em um grupo privado do aplicativo facebook onde o mesmo possibilitou
superar as estruturas físicas da Universidade, esse movimento estimulou a interação entre os
participantes por meio da plataforma digital, além disso, foi proposta inicialmente uma pergunta
onde os participantes deveriam expor suas expectativas em relação a disciplina. Pudemos perceber
que esse questionamento impulsionou várias respostas relacionadas com a Matemática e o seu
impacto na vida de cada indivíduo positivamente ou negativamente, demonstrando que o ensino de
Matemática na Educação Básica tido por eles somente focava de maneira conteudista com tendência
de reprodução e memorização de exercícios com enunciados curtos para somente treinar os
procedimentos elencados pelos docentes.

Desse modo, a oficina temática surgiu para desmistificar as ideais errôneas em torno do ensino e
aprendizagem da Matemática, visto que, historicamente o ensino foi pautado somente na exposição e
resolução de exercícios para obter boas notas nas provas. Entretanto, ao propor atividades que
possibilite a aprendizagem significativa a partir de elementos do cotidiano dos sujeitos a Matemática
deixa de ser somente uma ciência do campo abstrato e se torna concreta por meio dos materiais
manipuláveis, possibilitando que os alunos consigam compreender os conceitos abstratos dessa
ciência.

Por isso, BRASIL (2018,p. 265)

Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético-dedutiva,
porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de axiomas e
postulados, é de fundamental importância também considerar o papel
heurístico das experimentações na aprendizagem da Matemática.

Vale ressaltar que, somente o manuseio dos materiais manipuláveis por si só não desenvolverá o
conhecimento matemático, se faz necessário à atitude do docente como mediador, no qual se deve
criar um planejamento elencando os objetivos que se pretende alcançar com a utilização desse
recurso de aprendizagem. Assim sendo, materiais manipuláveis como jogos, brincadeiras entre
outros só se tornarão recursos de aprendizagem mediante a intervenção pedagógica, no qual se deve
compreender teoricamente o que será trabalhado na prática.

Como afirma Brasil (2014, p.15)

Entender a Alfabetização Matemática na perspectiva do letramento impõe o
constante diálogo com outras áreas do conhecimento e, principalmente, com
as práticas sociais, sejam elas do mundo da criança, como os jogos e
brincadeiras, sejam elas do mundo adulto e de perspectivas diferenciadas,
como aquelas das diversas comunidades que formam o campo brasileiro.

A seguir iremos expor alguns pontos relevantes ocorridos em todas as oficinas temáticas:

• Quantificação, Registros e Agrupamentos.
Essa oficina se baseou no caderno (2) do PNAIC, no qual tinha o objetivo de trabalhar questões
relacionadas aos agrupamentos e quantificação de objetos fornecendo subsídios preliminares para a
quantificação de elementos. Nesse sentido o grupo utilizou vários elementos para exemplificar esses
conjuntos como, por exemplo, tampinhas de garrafa pet, palitos de picolé, materiais manipuláveis
fabricados pelos próprios apresentadores do grupo com EVA, feltro e outros elementos. Durante a
oficina o grupo elaborou uma sequência didática com várias situações problemas na qual deveriam
ser resolvidas utilizando material concreto, por exemplo, a história das ovelhas e o lobo mal, na qual
os participantes tinham de contar e agrupar as ovelhas para descobrir quem era o lobo mal.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/contribuicoes_para_o_ensino_e_aprendizagem_de_matematica_nos_anos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Percebemos que os participantes interagiram bastantes durante a aplicação das oficinas relatando
caso do seu cotidiano vivenciado na sala de aula e estabelecendo relação com situação que poderia
utilizar os jogos ou atividades com material manipulável para exemplificar o que estavam
explicando.

Ao termino dessa oficina, pudemos observar como a turma entrou em uma sintonia de compartilhar
de conhecimento, visando o desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem relacionado a
contagem, fornecendo subsídios para as crianças conseguirem compreender e apropriar esse
conhecimento de maneira significativa na sua vida.

• Frações
Seguindo as apresentações a equipe relacionada as frações apresentou de forma ampliada conceitos e
aplicação sobre a temática. De forma dinâmica, trouxeram vários jogos e desenvolveram atividades
práticas como o jogo, tangram, pois durante a explanação os integrantes conseguiram explicar como
o tangram está constituído, ampliando a visão construída de que o jogo somente serviria para
montagem de figuras geométrica. Na apresentação podemos vê que o jogo é construído por 7 peças,
sendo 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio, 2 triângulos pequenos, 1 quadrado e 1 paralelogramo.
Assim, podemos compreender que juntando os dois triângulos grandes forma um quadrado, ou seja,
cada triângulo grande representa ½ do quadrado. Outra visão, foi do triângulo médio que
corresponde a metade do triângulo grande compreendendo ¼ do quadrado grande que os dois
triângulos grandes forma.

Percebemos que os participantes ficaram surpresos com a exposição do grupo demonstrando que não
tinham antes visualizado tal aplicação do jogo para esse conhecimento Matemático. Nesse sentido, a
oficina conseguiu ampliar os conhecimentos preliminares dos licenciandos fornecendo subsídios para
a exploração de diversos segmentos do saber matemático a partir dos jogos, pois por meio da
mediação do docente o jogo não fica somente na esfera do divertimento, mas concretiza sua função
pedagógica desenvolvendo a aprendizagem de maneira lúdica e agradável para os alunos.

Assim, o conteúdo fração torna-se dinâmico e divertido, podendo ser apresentado de diversas formas
para os alunos, diferentemente da maneira convencional por meio das aulas expositivas e aplicação
em exercícios de curta linguagem somente para exercitar.

Como afirma Diniz e Smole (2001, p. 99)

Os problemas tradicionais dos livros-textos são, na verdade, simples
exercícios de aplicação ou de fixação de técnicas ou regras. Na maioria das
vezes, percebe-se neles a ausência de um contexto significativo para o aluno
e de uma linguagem condizente com a utilizada em seu dia-a-dia. Tais
problemas aparecem sempre depois da apresentação de um conteúdo, e é
exatamente este conteúdo que deve ser aplicado na resolução dos problemas.

A partir da utilização dos jogos o conteúdo torna-se atrativo e intuito se transformando em algo
significativo e apropriado pelo aluno.

• Geometria
A equipe que apresentou a oficina geometria consegui ampliar os conhecimentos prévios do público,
visto que de forma inicial apresentaram as orientações e sugestões presentes no caderno do PNAIC.
Após essa explanação partimos para o direcionamento da oficina prática onde podemos perceber que
os apresentadores trouxeram vários matérias concretos e jogos para exemplificar a utilização no
cotidiano. Vale ressaltar que as figuras geométricas estão presentes de forma nítida no dia a dia dos
alunos podendo reconhecer várias figuras na paisagem urbana como, por exemplo, o telhado das
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casas que a maioria estão construídos em formato de um triângulo. Essa vivência preliminar
possibilita a visualização desse conhecimento no espaço urbano e a fala do aluno na sala, quando
consegue relacionar com aquilo que já convive diariamente.

Nesse sentido, a utilização desses conhecimentos prévios direciona para a quebra do tabu relacionado
a Matemática, onde se entende que é composto somente de um conhecimento abstrato utilizando
somente algoritmo, entretanto, ao manusear e relacionar a geometria no espaço de convivência
urbana os alunos percebem que a Matemática está em todo lugar.

Os apresentadores, trouxeram jogos como, por exemplo, os blocos lógicos que era composto por
várias peças entre as figuras: triângulo, circunferência e quadrado, nas cores primárias: azul, amarelo
e vermelho. Também o jogo trabalhava com a noção de pequeno, médio e grande, além de, grosso e
fino. Esse jogo era indicado para crianças maiores de 3 anos de idade.

Além disso, a equipe construí vários jogos por meio de materiais móveis como, por exemplo, o
geoplano que os alunos podiam elaborar as suas figuras geométricas por meio da liga elástica. Outras
atividades como a montagem de figuras geométricas por meio de palito de churrasco ou palito de
dentre, tendo como vértices jujuba ou massa de modelar fornecendo sustentação para as figuras
serem montadas tanto em 2D como em 3 D.

• Grandezas e medidas
A equipe grandezas e medidas trouxe para a apresentação vários elementos que utilizamos para
medir como, por exemplo, a fita métrica, a balança e as garrafas. Todo esse material utilizamos para
medir, seja, a altura, o peso ou a quantidade de litro que vamos utilizar.

Na sala de aula podemos utilizar esses instrumentos de diversas formas por exemplo para medir a
altura das crianças, o tamanho dos seus braços e pernas, além de, podemos também utilizarmos como
ferramenta de comparação podendo a cada mês perceber a evolução do crescimento da altura dos
alunos.

Para as atividades práticas os apresentadores trouxeram balança, garrafas de diversos tamanhos e
saco com vários alimentos onde o público deveria pesar e realizar uma comparação com os diversos
sacos com alimentos presente na mesa. Além disso, fizeram um desenho ao redor do corpo de um
aluno e depois colocamos as medidas relacionadas: a altura, medida do tamanho do braço, tamanho
da perna e etc.

As atividades práticas demonstraram que podemos trabalhar a temática grandeza e medidas de
diferentes formas, colocando os alunos para realizarem as medições e observarem como as medidas
fazem parte do nosso convívio na sociedade.

• Educação Estatística
Para encerrar o ciclo de oficinas, a equipe da educação estatística que apresentou várias
possibilidades de trabalhar a estatística na sala de aula, desde a contagem e agrupamento de quantas
meninas e meninos fazem parte da sala, até carinhas no qual podemos constatar quantos alunos estão
felizes, tristes, carentes, com raiva e outros sentimentos.

Podemos notar que todas as atividades práticas foram elaboradas com materiais concretos no qual os
alunos pudessem montar gráficos por coluna, colocar as carinhas e fazer a estatística da turma por
meio dos sentimentos ali presente no quadro. Isso possibilita o contato real e concreto dos alunos
com a Matemática, colocando em prática e transformando o que era apresentado somente na lousa
em algo palpável sendo alcançável por todos.

Vejamos que as oficinas temáticas conseguiram o objetivo de direcionar os acadêmicos para o
mundo real da sala de aula, onde por meio das atividades prática tiveram contato com diversas
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estratégias de ensino potencializando a aprendizagem significativa e dinâmica no contexto escolar.
Para os licenciandos a alegria de visualizar novas possibilidades de ensino ficou evidente no rosto e
olhar atento as atividades imaginando no futuro próximo desenvolver várias atividades para seus
alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As oficinas de criação desenvolvidas durante as aulas da disciplina Saberes e Metodologia do Ensino
de Matemática 1/2017 conseguiram de forma inicial ampliar a concepção dos licenciandos em
Pedagogia e Matemática em torno das atividades práticas e possibilidades didáticas para o
desenvolvimento significativo do conhecimento matemático.

Nesse sentido, as oficinas possibilitaram o contato com atividades lúdicas e seu fundamento nos
cadernos do PNAIC, visto que, os cadernos já possuem várias sugestões de atividades no qual o
docente pode tomar e trabalhar em sala de aula, direcionando o conhecimento matemático em uma
perspectiva prática e relacionada com a singularidade do cotidiano.

Vale lembrar que, as atividades desenvolvidas durante as oficinas utilizaram materiais de baixo
custo, facilmente encontrados, além de que, os próprios alunos podem elaborar, por exemplo, os
gráficos. Esse movimento possibilita que os alunos sejam construtores do seu próprio conhecimento,
fazendo parte do processo de construção e tendo o professor como mediador nas situações de
conflitos ou dúvidas quando estivessem resolvendo as problemáticas.

Ao propor a dinâmica de que os licenciando ora seriam apresentadores e ora seriam público das
oficinas, a própria dinâmica da sala de aula possibilitou serem construtores e ao mesmo tempo
realizadores das oficinas, agregando na formação inicial a experiência de conduzirem uma oficina de
formação para professores. Essa experiência possibilitou o olhar dos licenciandos para a formação
continuada, no intuito de continuar buscando qualificação profissional mesmo após a graduação ter
encerrado.

Por fim, acreditamos que as oficinas contribuíram de forma significativa para a formação dos
licenciandos, onde conseguiram ter contato com diversas estratégias de ensino e compreender como
os alunos aprendem, assim, podem no futuro próximo desenvolver estratégias metodológicas no
contexto da sala de aula, desmistificando a visão aterrorizada constituída em torno da Matemática e
abrindo o leque de possibilidades, no qual o aluno consegue relacionar o conhecimento apresentado
no espaço escolar com a sua vivencia no cotidiano dando significado para um saber constituído
basicamente de traços abstratos.
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