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RESUMO:
A atuação dos bolsistas do PIBID-matemática/UFS nas escolas da rede pública de ensino é realizada por meio de jogos/recursos matemáticos que visam à melhoria na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. O objetivo deste trabalho é verificar as contribuições destes na aprendizagem dos alunos e o nosso desempenho em sala de aula. Para isso, a fonte de pesquisa utilizada foi um
questionário aplicado em duas turmas de 9º ano em uma escola da rede pública de ensino de Aracaju.  A análise dos resultados revela que as atividades desenvolvidas durante nossa intervenção foram de fundamental importância para tornar as aulas prazerosas e contribuíram de forma significativa para compreensão dos conteúdos matemáticos. Além disso, a pesquisa aponta modificações
que serão necessárias para as próximas intervenções.
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ABSTRACT:
The performance of PIBID-math fellows / UFS in educational public schools is carried out through games / mathematical features aimed at improving the learning of mathematical contents. The objective of this work is to verify the contributions of these in student learning and our performance in the classroom. For this, the research source used was a questionnaire applied in two 9th grade
classes at a school Aracaju teaching in public schools. Analysis of the results reveals that the activities developed during our intervention were of fundamental importance to make the pleasurable classes and contributed significantly to understanding the mathematical content. Moreover, the research shows changes that will be needed for the next interventions.
KEYWORDS: PIBID, mathematical content, mathematical games.
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INTRODUÇÃO
Uma das dificuldades presentes na formação inicial de professores é unir a teoria com a prática, isso se deve principalmente, ao distanciamento existente entre o licenciando e o ambiente escolar. Nesse sentido, faz-se necessário adotar iniciativas que criem oportunidades de vivência da prática docente, fazendo com que a partir dessas experiências o futuro professor comece a fazer o
exercício de reflexão sobre suas próprias ações. 
Nesse sentido, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma das alternativas para fortalecer a formação inicial, pois estimula à integração da Educação Superior com a Educação Básica e estabelece projetos que melhoram a qualidade de ensino nas escolas da rede pública. De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES, 2015) o programa PIBID tem como objetivo:

• 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 oportunidade 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 formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;
• Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

Neste contexto, o PIBID proporciona ao licenciando uma nova fonte de conhecimentos, que somados aos oferecidos nas cadeiras universitárias complementam e enriquecem a identidade do futuro profissional.  Segundo Tardif (2012):
A prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de outra”. (ibidem, p. 53).
 
O PIBID-matemática/UFS é composto por 64 bolsistas (todos do curso de licenciatura em matemática) distribuídos em quatro grupos que são orientados, cada um, por um professor coordenador. Este, juntamente com os professores supervisores das escolas, é responsável pela orientação e acompanhamento das atividades desenvolvidas nas escolas.
A forma de atuação do referido Programa nas escolas da rede pública de ensino se dá por meio de jogos/recursos matemáticos que visam o aprimoramento e apropriação dos conteúdos pelos alunos, em diferentes níveis da Educação Básica, principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental e nos três anos do Ensino Médio.  De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais –
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PCN:
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 em busca de soluções. [...] Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, da intuição, da
criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o resultado não é satisfatório – necessárias para a aprendizagem da matemática (BRASIL, 1998, p. 46)
Nesse contexto, o objetivo deste artigo é verificar as contribuições dos jogos matemáticos na aprendizagem dos alunos e o desempenho de nós bolsistas do PIBID-Matemática, em duas turmas de 9º ano em uma escola da rede pública de ensino de Aracaju.
Para melhor descrever a reflexão que propomos para este trabalho, apresentaremos uma síntese sobre nossa atuação enquanto bolsistas do referido Programa e de que forma ela contribuiu para a aprendizagem dos alunos.
 
DESENVOLVIMENTO
Nossas atividades iniciaram-se no primeiro semestre de 2014, começando com estudo teórico para fundamentação sobre abordagens metodológicas, conhecimento e análise das atividades já elaboradas por outros bolsistas do Departamento de Matemática. A partir do segundo semestre, passamos a visitar as unidades escolares da rede estadual que foram cadastradas para participar do
Programa, além disso, participávamos de reuniões e plantões semanais que são destinados para elaborar, confeccionar e adaptar as atividades.
Dentre as atividades que dispomos no acervo do PIBID-matemática/UFS, selecionamos cinco jogos de fixação: “Bobeou...dançou”, “De um a oito”, “+ 45”, “Calculadora quebrada” e “triplo”, estes foram aplicados durante as intervenções ocorridas nas duas turmas do 9° ano de uma escola da rede pública de ensino de Aracaju.
A partir das nossas experiências, fomos instigados por nossa coordenadora, a elaborar um questionário abrangendo seis perguntas, com a finalidade de sabermos o quanto a nossa intervenção contribuiu para a melhoria da aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Além disso, os estudantes avaliaram o nosso desempenho enquanto professores, durante as aulas em que aplicamos as
atividades.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O questionário foi aplicado nas duas turmas, obtendo um total de 29 alunos e para facilitar o entendimento dos resultados obtidos, algumas falas dos estudantes, no decorrer desta discussão serão identificadas por códigos (A1, 2015)... (A8, 2015). A questão referente à idade dos alunos (Tab.1) serviu de apoio para identificarmos se a faixa etária está de acordo com a série estudada.
Tabela 01. Idade dos alunos do 9° ano

IDADE QUANTIDADE
DE ALUNOS

14 anos 01
15 anos 12
16 anos 11
17 anos 04
Não respondeu 01

Fonte: Questionário aplicado nesta pesquisa (janeiro, 2015).
 
Ao analisarmos a tabela percebemos que mais da metade dos alunos encontrava-se em idade-série defasada. Dos que responderam apenas 4% estava na idade adequada ao ano de estudo. São os alunos que estão entre os 15 e 17 anos, sendo 93% acima da idade-série. Pela legislação que organiza a oferta de ensino no país (Lei N° 9.394/1996), a criança deve ingressar aos 6 anos no 1º
ano do ensino fundamental e concluir a etapa aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 17 anos, o jovem deve estar matriculado no ensino médio. 
Outra questão abordada foi referente aos nomes dos jogos aplicados e de que forma estes contribuíram na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. De acordo com os resultados obtidos, percebemos que nem todas as atividades foram lembradas pelos alunos, além disso, ressaltamos que nos dados apresentados na (tab2) foram consideradas também as respostas que citaram mais de
um jogo.
 
Tabela 02. Jogos/ recursos aplicados que foram lembrados pelos alunos de 9° ano

JOGOS/RECURSOS
APLICADOS

N° DE ALUNOS QUE
LEMBRARAM

Bobeou... dançou 15
+45 06
Calculadora quebrada 06
De 1 á 8 05
Triplo 02

Fonte: Questionário aplicado nesta pesquisa (janeiro, 2015)
 
O jogo mais lembrado – Bobeou... Dançou – é composta por 200 cartas numeradas de 1 a 10, contendo mais 16 cartas com perguntas sobre noções básicas em relação aos conteúdos de geometria plana e espacial. Refere-se a um jogo de fixação explorado da seguinte maneira: dividem-se as cartas numeradas entre os jogadores, que podem ser de até cinco a serem jogadas uma a uma ao
iniciarem cada rodada do jogo e as cartas com perguntas devem ficar sobre a mesa com a face voltada para baixo. Em seguida, os jogadores, a partir do jogador que iniciar a rodada, os demais jogadores devem pronunciar os números de 1 a 10, em voz alta, virando as cartas que eles têm em mãos sobre a mesa, simultaneamente, cada jogador a sua vez.
No momento em que um dos jogadores pronunciarem um número, e esse número coincidir com a carta que ele virou sobre a mesa, todos os jogadores nesse momento, devem colocar as mãos sobre as cartas que foram descartadas durante a rodada. Aquele que colocar a mão por último sobre elas deverá retirar uma carta do monte de cartas com perguntas. Em seguida, deverá ler a
pergunta em voz alta e responder. Se acertar, o jogador pegará as cartas que foram descartadas e distribuirá entre os demais, da forma que ele bem entender. Se errar, ficará com todas as que foram descartadas para si. Assim, vencerá o jogo aquele jogador que primeiro ficar sem nenhuma carta.
Quanto às contribuições, verificamos no questionário que os jogos são de fundamental importância para melhoria da aprendizagem dos alunos, pois estes apresentaram que as atividades diferenciadas tornam as aulas mais dinâmicas, prazerosas e possibilitam uma fácil compreensão dos conteúdos matemáticos. A fala do aluno (A1, 2015) apresenta que:
“O jogo Bobeou... dançou ajudou a entender um pouco mais a geometria e tornou a aula mais interessante”. (sic)
Na questão sobre a atuação dos bolsistas, dentre os alunos que participaram do questionário, 22 classificaram a nossa atuação como ótima, seis como boas e um como ruim. Podemos constatar as afirmações acima por meio das justificativas apresentadas pelos alunos.
“As aulas deles eram muito boas porque eles fizeram a turma participar mais nas aulas” ( A2, 2015). (sic)
“Eles explicam bem e gostei dos materiais dos jogos” (A3, 2015). (sic)
“Não gostei do desempenho deles acho que podia ser bem melhor” (A4, 2015). (sic)
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Quando questionados sobre as mudanças que poderiam ocorrer para a melhoria da aplicação das atividades, a maioria dos discentes afirmou não necessitar de nenhuma modificação. A fala do aluno (A5, 2015) representa bem isso.
“Nenhuma, o PIBID trouxe vários jogos interessantes que fez eu relembrar muita coisa da matemática”(A6, 2015). (sic)
Porém, obtemos outras respostas como:
“Está bom do jeito que está, porém poderia ter umas brincadeiras mais divertidas para ser aplicada” (A7, 2015). (sic)
“Trazer mais atividades práticas onde os alunos saiam da sala de aula” (A8, 2015).
 
Embora grande parte dos alunos tenha classificado na questão anterior a atuação dos bolsistas como ótima, percebemos que existem aspectos que podem ser modificados e aprimorados. Um exemplo disso é levar para sala de aula, atividades relacionadas com o cotidiano dos discentes, para que eles possam se apropriar dos conteúdos matemáticos por meio de experiências adquiridas com
a própria prática. Observamos também que os alunos estão confundindo as atividades que vem sendo aplicadas com brincadeiras, esquecendo do conteúdo matemático envolvido. Para Agranionih e Smaniotto o jogo matemático é:
 [...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com objetivos claros, sujeita a regras construídas coletivamente, que oportuniza a interação com os conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e culturalmente produzidos, o estabelecimento de relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir estratégias para a resolução de problemas (Ibidem, 2002, p.16).
Dessa forma, percebemos que nas próximas intervenções, nós bolsistas, teremos que deixar claro, antes da aplicação, a importância do uso dos jogos em sala de aula e o conteúdo matemático que será abordado em determinada atividade.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O convívio com os alunos e a experiência em sala de aula auxilia para nosso aprendizado como licenciandos se torna primordial para uma formação acadêmica eficiente no sentido profissional, pois apenas o estágio obrigatório oferecido pelo curso não é o suficientes para nos preparar para o exercício da prática docente.
O destaque dado ao jogo “Bobeou... dançou” nos chamou muito atenção. Isso nos fez refletir sobre uma questão: será que os alunos só são instigados por jogos que contenham o nível e o conteúdo da série que eles estão cursando? Ou jogos de séries anteriores também despertam o mesmo interesse?
As respostas apresentadas no questionário nos levam a perceber que o interesse dos alunos pelos jogos não dependem do conteúdo matemático envolvido, mas sim da dinamicidade que cada atividade apresenta. Tal fato nos deixou preocupadas, pois a maioria dos alunos não foi capaz de recordar os assuntos matemáticos que se pretendia trabalhar com o uso de determinado jogo,
identificaram apenas as características das atividades, ou seja, lembraram somente da dinâmica de cada uma destas.  Embora alguns dos resultados desse trabalho tenham apontado para uma necessidade de complementar as atividades desenvolvidas em sala, os dados analisados mostraram resultados satisfatórios na nossa atuação como bolsistas e na aprendizagem dos alunos.
Portanto, as atividades desenvolvidas através do PIBID têm contribuído tanto para tornar as aulas de Matemática prazerosas quanto para uma reflexão de nossas práticas pedagógicas.
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