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RESUMO

Este artigo trata de uma experiência do PIBID, realizada no primeiro ano do ensino médio em uma escola
do interior do Estado de Alagoas, com o intuito de melhorar o desempenho dos estudantes em relação à
Matemática, onde através de pesquisas, observamos as dificuldades deles em aprender as temáticas
apresentadas pela Professora Supervisora por não saberem os conteúdos básicos do ensino fundamental.
Um exemplo disso foi uma aula de função exponencial em que os estudantes não conseguiram assimilar o
assunto abordado por não compreenderem os conceitos relacionados à potência, para isso foi realizada
uma intervenção através de uma oficina a qual denominamos de Potênciadama visando minimizar esses
problemas. Percebendo uma melhoria os estudantes aceitaram com satisfação por ser algo novo e
divertido.

Palavras – Chave: PIBID – Matemática – Potênciadama.

ABSTRACT

This article is an experience PIBID held in the first year of high school in a school in the state Alagoas, in
order to improve student performance in relation to mathematics, which through research, observe their
difficulties in learn the issues presented by Professor Supervisor for not knowing the basic content of the
elementary school. One example was a class of exponential function in which students failed to assimilate
the subject matter for not understanding the concepts related to power, for it was an intervention by a
workshop which we call Potênciadama to minimize these problems. Sensing an improvement students
accepted with satisfaction by being something new and fun.

Keywords: PIBID – Math – Potênciadama.

INTRODUÇÃO

Através da pesquisa que realizamos numa escola do Estado de Alagoas com intervenção do projeto PIBID
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(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) financiado pela CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) percebemos diversos problemas relacionados ao ensino e
aprendizagem da Matemática, com ênfase nas temáticas básicas do primeiro ano do ensino médio. Tendo
em vista que o principal objetivo do projeto é auxiliar os professores do ensino médio na Matemática
básica, que tanto os estudantes têm dificuldade, foram elaboradas oficinas as quais tiveram que ser feitas
de modo a dinamizar as aulas que, no entanto, os estudantes consideram mecânicas, por se tratar de um
método repetitivo e cansativo em uma aula onde deixam de ser passivos e passam a ser ativos.

Ao assistirmos à professora supervisora durante o período em que iniciamos a pesquisa na respectiva
escola até o término do ano letivo, alguns empecilhos vinham acontecendo, como por exemplo: alguns
estudantes não sabiam as operações básicas da Matemática que são necessárias para a aprendizagem da
temática abordada.

Selecionamos uma oficina a pedido da professora ao ter percebido que na aula de função exponencial a
professora supervisora não conseguiu obter o rendimento aceitável por parte da maioria dos estudantes,
pois não desenvolviam o assunto por não saberem as regras básicas de potenciação e pela falta de diálogo
existente entre eles e a professora (devido ao seu método tradicional de ensino), onde a falta de
perguntas ao professor só aumentavam suas dúvidas e incertezas. A oficina que foi escolhida e
denominada por nós de Potênciadama possibilitou uma melhor fixação dos conteúdos em diversas áreas
da Matemática, são algumas delas: potência, jogo de sinais, multiplicação, raciocínio lógico dentre outros.

ALGUMAS FALHAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Pela falta de conhecimento das temáticas básicas do ensino fundamental , quando chegam ao ensino
médio, esses estudantes sentem diversas dificuldades na aprendizagem da Matemática enfocando as
principais dificuldades encontradas pelos professores e estudantes, percebemos que este dificulta o
aprendizado com sua desatenção e seu desinteresse, deixando assim de levar o livro quando solicitado
pelo professor, não fazendo as tarefas passadas para casa e comparecendo a instituição de ensino sem os
materiais necessários, como caderno e canetas. Além disso, o professor atrasa os conteúdos daquela aula
para revisar assuntos de séries anteriores.

A falta de incentivo dos pais também exerce uma grande influência sobre o aprendizado, pois eles não
procuram saber sobre o comportamento e as notas dos filhos na escola e se dispõem o material escolar ou
não, onde segundo o professor Soleiman Dias, brasileiro que trabalha a sete anos na Coreia do Sul,
descreve:

“Uma explicação para a distância que separa os pais brasileiros da vida escolar de
seus filhos é que eles acham que a escola deve se encarregar, sozinha, do
processo educativo. Essa é a visão predominante na América Latina e oposta à
que impera nos Estados Unidos ou em países asiáticos”.

Há casos em que os pais mandam os filhos à escola para livrarem-se deles por um período do dia, ou até
mesmo por algum benefício oferecido pelo governo.

O professor por sua vez acaba agravando o desinteresse dos estudantes, pois não procura sair dessa
rotina fastidiosa, onde a Matemática é composta apenas por cálculos e fórmulas e não buscam novos
métodos de ensino, alguns se prendem demais ao livro, outros se esquecem da teoria e mostram só a
prática, também tem aqueles que selecionam os assuntos pelo grau de importância e selecionam ainda os
livros que trazem uma forma mais prática e fácil dos estudantes entenderem.

Sejam quais forem essas deficiências, profissionais da área não têm obrigação de revisar todos aqueles
conteúdos, pois seguem um cronograma de estudos o qual é definido pelo Ministério da Educação (MEC),
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sendo assim, nesses casos, o caos na educação só aumenta, a ponto de iniciar o primeiro ano do ensino
médio e não saber definir o que seria um número par ou ímpar. Segundo os (PCN&39;s p.19): "A
matemática deve estar ao alcance de todos e a democratização de seu ensino deve ser meta prioritária do
trabalho docente".

Essas falhas são encontradas e este é o papel do estudante universitário-pesquisador do Programa
Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), descobri-las, analisá-las e elaborar métodos alternativos e
descontraídos para que possa chamar a atenção dos estudantes e, assim tentar solucionar os problemas.
Existe também um contratempo quando se fala em utilizar o livro fora da sala de aula, pois só o usam
quando chegam à escola. Sendo assim, aumenta a atenção do professor para com o corpo discente. Outro
fator relevante é a inobservância dos estudantes a cerca dos exercícios passados para casa e que não são
resolvidos.

"O ensino da matemática ainda é marcado pelos altos índices de retenção, pela
formalização precoce de conceitos, pela excessiva preocupação com o treino de
habilidades e mecanização de processos sem compreensão".(PCN&39;s, p. 15).

A IMPORTNCIA DO LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Segundo as nossas observações foi percebido alguns traços do método tradicional de ensino adotado pela
professora, onde focaliza a memorização, a resolução de problemas sem aplicações e, além disso, não há
descontração na sala de aula tornando-se muito cansativo para os estudantes, os quais poucos gostam da
disciplina.

O fato de alguns estudantes não gostarem da disciplina Matemática é relevante, pois se dá por vários
motivos: pelas dificuldades familiares, pelo desinteresse do aluno, pela defasagem no sistema educacional,
pela desmotivação do professor que por não serem valorizados financeiramente precisam dedicar todo seu
tempo para o trabalho não tendo espaço para a sua qualificação profissional.

Com a presença desses problemas surge a necessidade de uma metodologia que possa despertar o
interesse desses estudantes e fazer com que eles aprendam a gostar da Matemática e entendam a
importância dela no dia-a-dia. De acordo com Antunes (2002, p. 36):

"O jogo ganha espaço como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em
que propõe estímulo ao interesse do aluno, que como todo pequeno animal adora
jogar e joga sempre principalmente sozinho e desenvolve níveis diferentes de sua
experiência pessoal e social. O jogo ajuda-o a construir novas descobertas,
desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento
pedagógico que leva ao professor a condição de condutor, estimulador e avaliador
da aprendizagem".

Sendo assim, o lúdico tornou-se uma ferramenta metodológica eficaz para o ensino da matemática, já que
usa jogos e brincadeiras que fazem com que a aula seja mais dinâmica e divertida, por se tratar de um
método inovador diferente daquele repetitivo e cansativo, para dessa forma, descobrir conceitos
matemáticos de forma ativa, onde de acordo com Motta (2005):

A aula que possui o lúdico como um dos seus métodos de aprendizagem, é uma
aula que se encontra voltada para os interesses dos estudantes, sem perder o
foco do ensino, sem perder o seu objetivo, pois brincando a criança explora e
compreende o mundo ao seu redor, ativando a curiosidade descobre coisas e
situações novas.
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Após observar algumas aulas de função exponencial em três salas do primeiro ano do ensino médio
ministradas pela mesma professora, notamos algumas dificuldades que a maioria dos estudantes tinham
em aprender o conteúdo abordado, pois muitos não sabiam potenciação que é um conteúdo importante
para a aprendizagem de função exponencial. Então, tendo o lúdico como metodologia de ensino
elaboramos uma oficina para tentar mudar esse quadro.

POTÊNCIADAMA

A oficina que foi denominada Potêncidama é uma adaptação da dama, a qual foi introduzida a potência
para melhor aprendizagem do conteúdo. É composta por um tabuleiro de 64 casas e 24 peças, 12 laranjas
e 12 cinzas.

O tabuleiro foi montado de papel ofício e cartolina, impresso e personalizado de acordo com a necessidade
dos estudantes. Nos quadradinhos foram escritos números de 1 a 4 positivos e negativos, com parênteses
e sem parênteses, sendo estes as bases das potências.

As peças de ambos os jogadores foram construídas de emborrachado, e feitos números de 0 a 3 que
representam os expoentes das potências.

REGRAS:

1. Objetivo: tornar imóvel ou capturar as peças do adversário.
2. A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez.
3. Quando a pedra chega à última linha do tabuleiro ela vira dama.
4. A dama anda para frente ou para trás quantas casas quiser.
5. Capturar é obrigatório e não tem sopro.
6. A pedra e a dama podem capturar, tanto para frente, como para trás.
7. Só movimenta as peças se acertarem o resultado da potência que a jogada formará.
8. Se errar além de perder a peça não faz a jogada.
9. Ao fazer uma jogada o estudante tem que falar o resultado da potência (que consiste na base que é

a casa; e no expoente que é a peça), caso ele venha a errar o resultado, acaba perdendo a sua
peça e se por acaso o adversário não perceber o erro, a jogada passa por despercebida.

RESULTADOS DA OFICINA

Antes de ser aplicada a oficina, os estudantes já se sentiam ansiosos para saberem se o novo método de
aprender Matemática seria realmente divertido e eficaz por, talvez, não terem tido antes a oportunidade
de aprender esta temática dessa forma.

A oficina foi aplicada em três turmas separadamente, cada uma com aproximadamente 38 estudantes e
em todas tinham estudantes que tinham dificuldades em potência. Os estudantes foram distribuídos em
duplas e tiveram 50 minutos para jogar.

Ao iniciar o jogo percebemos alguns erros por parte dos estudantes ao longo da oficina. Chegaram a um
ponto de falar que dois elevado ao expoente zero seria igual a zero, visto termos acabado de falar a
definição de que todos os números elevados a zero é igual a um, salvo o zero sendo base, além de terem
dificuldades em resolver operações com sinais simétricos.

Logo, apesar de a minoria ter cometido alguns erros no início do jogo, houve aqueles que obtiveram
melhorias nos conteúdos trabalhados naquela oficina e assim conseguimos chegar ao objetivo traçado no
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projeto.

No decorrer da oficina tanto a professora supervisora como os estudantes parabenizaram a metodologia
utilizada, já que os estudantes, satisfatoriamente, saíram de uma aula monótona, para um aprendizado
que foi transmitido diferentemente aos estudantes.

Essa oficina despertou nos estudantes habilidades de como deve se comportar diante de vitórias e
derrotas. A capacidade de aprender “brincando” é mais uma forma que retirada do papel, e pondo-a na
prática é bem aceita pela maioria dos estudantes. Mas não devemos nos esquecer do quanto é difícil
aplicá-la em sala de aula, pois nem todos os estudantes têm prática de como, pelo menos, se deve jogar
dama e ainda mais, com algumas mudanças que fogem da dama convencional. Nota-se que até os
estudantes que não sabiam jogar a dama convencional ou mesmo os que não sabiam responder potência
interagiram de forma surpreendente, alguns cansados de perder por não saberem jogar persistiram até
ganhar e houve casos onde sabiam jogar, mas, tinham dificuldades na resolução das potências, fazendo
assim o uso de papel e caneta para poderem ter a certeza do resultado.

Em relação à professora supervisora foi alcançado seu objetivo, pois ela obteve mais suporte através do
jogo para prosseguir com seu conteúdo, ministrando sua aula sem tantas interrupções por parte dos
estudantes, pois esses não tinham tantas dúvidas como anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de a professora dispor de boa vontade, tinha dificuldade em reformular seu método de ensino para
utilizar as metodologias propostas nas Diretrizes Curriculares, ficando apegada ao único instrumento de
ensino: o livro didático de Matemática.

Vendo esta dificuldade da professora pesquisamos e elaboramos a oficina após sabermos o quanto é
importante o uso de novas metodologias de ensino, pois assim podem causar um interesse maior da
disciplina em relação à turma e por fim tentar mudar essa ideia de que a Matemática é uma disciplina
difícil e que só pode ser trabalhada através do quadro, pincel e livro.

Após a oficina pode-se entender que o lúdico abriu novas perspectivas e contribuiu para o processo de
ensino-aprendizagem da Matemática.
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