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RESUMO

Este artigo refere-se a um relato de experiência do PIBID desenvolvido no Colégio Estadual Leandro Maciel no
Bairro Castelo Branco no ensino de aritmética para alunos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano para
solucionar dificuldades de aprendizagem. As atividades desenvolvidas no colégio são planejadas no LEM
(Laboratório de Ensino de matemática) do IFS. Nesta etapa o objetivo é fazê-los compreender o processo de
multiplicação. Espera-se que, através de ações como esta do Pibid, possamos alavancar os índices do IDEB
(Índice de Educação Básica) da instituição.
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ABSTRACT

This article refers to an experience report PIBID developed in Colegio Estadual Leandro Maciel in the
neighborhood Castelo Branco in teaching arithmetic to elementary school students from 6th to 9th grade to
solve problems of learning. The activities developed in high school are planned in LEM (Laboratory for
Teaching Mathematics) in IFS. At this stage the goal is to make them understand the multiplication process.
That, through actions like this from Pibid, we can leverage indexes IDEB Index (Basic Education) institution is
expected.
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Introdução

O grande problema que muitos professores de matemática encontram logo nos primeiros anos de atuação é o
desinteresse por parte dos alunos diante da matéria. A matemática tem contra si a imagem de ser uma
matéria difícil e a que mais envolve raciocínio. Talvez o fato da matéria não ser contextualizada com a
realidade do aluno implique diretamente na falta de sentido das expressões e, consequentemente, no

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/laboratorio_a_todo_vapor_um_projeto_pibid_para_o_ensino_de_aritme.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



desinteresse do aluno priorizando a memória ( o aluno passa a memorizar fórmulas) em detrimento da real
construção do raciocínio.

Dentro deste quadro, o trabalho de grupos como o Laboratório a Todo Vapor vem trazer novos olhares para a
busca da minimização de problemas deste tipo. Nosso objetivo é o de “ensinar brincando” e, dessa forma,
tornar a matemática uma matéria sem mitos e sem máscaras.

Laboratório a Todo Vapor é o nome com o qual designamos nosso projeto PIBID. Através dele, temos a
oportunidade de trabalhar desde agora nossa experiência em sala de aula e também temos o desafio de
transformar a matemática em algo prazeroso e mostrar que ela não é, de forma alguma, uma matéria para
poucos. Através de jogos e softwares buscamos atingir a nova mentalidade da criança de hoje, uma criança
ativa, informada e informatizada. Nossa preocupação, sobretudo é não utilizar o jogo, a brincadeira, apenas
como tal. Nossos alunos não jogam por jogar nem brincam por brincar, mas aprendem com o jogo. Nossa
preocupação inicial é a de apresentar o conceito matemático primário ao o aluno e só então problematizar o
conteúdo.

Nossas intervenções ocorrem no contra turno das aulas e acontecem em espaços cedidos pela escola e
sempre com a atuação direta da supervisora Valdicleide que funciona como um elo entre o IFS e a escola.

Procuramos ensinar a matemática de outra forma que não apenas o giz e o quadro. Buscamos, através de
reuniões semanais, formas lúdicas de contemplar o conhecimento na forma de jogos e brincadeiras.

O que é PIBID.

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um Programa do Ministério da Educação,
gerenciado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo objetivo maior
é o incentivo à formação de professores para a Educação Básica e a elevação da qualidade da escola pública.

Sendo um programa de iniciação à docência, os participantes são alunos dos cursos de Licenciatura que,
inseridos no cotidiano de escolas da rede pública, planejam e participam de experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, e que buscam a superação de
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.

As equipes, em diversas áreas do conhecimento, são formadas por: estudantes de graduação (licenciando),
professores das escolas públicas conveniadas (supervisores) e Coordenadores de Área (professores do IFS).
Para participar do programa, cada membro da equipe recebe uma bolsa mensal.

Fundamentação Teórica

O Laboratório de Educação Matemática (LEM) tem sido o objeto de estudo de várias pesquisas em Educação
Matemática. Há muito material sobre o tema em livros e em diversos sites na internet e a principal discussão
é sobre o papel destes laboratórios na formação do professor bem como sua importância. Inúmeros cursos de
Licenciatura em Matemática espalhados pelo Brasil começaram a implantar o seu LEM. Entretanto, as funções
deste laboratório e seu vínculo em cada uma destas instituições tem sido diferentes (VARIZO, 2007).
Segundo Varizo (2007):

A maioria está voltada para questões pedagógicas da Matemática no Ensino Básico
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(EB), alguns se dedicam ao ensino da Matemática na universidade, outros priorizam
uma única disciplina e poucos se destinam só a pesquisa. Quanto ao foco da
formação docente uns visam à formação inicial e continuada de professores de
Matemática, outros enfatizam apenas uma delas. (VARIZO, 2007, p.1-2).

De acordo com Lorenzato (2006, p.10) “existem diversos tipos de LEM, em razão dos seus diferentes
objetivos e concepções”, muitos destes laboratórios possuem diferentes propostas de utilização, umas mais
teóricas, outras mais práticas, algumas em tecnologia da informação e comunicação e outras não. No IFS
temos o curso de Licenciatura em Matemática e desenvolvemos nosso LEM para termos suporte aos
planejamentos das atividades de estágio. Dessa forma, a ideia de realizações de praticas pedagógicas através
do LEM é uma importante ferramenta de auxílio às nossas intervenções dentro de escolas publicas da região.
Através de pesquisas de projetos educacionais e da capacidade lúdica dos jogos e brincadeiras pretendemos
atingir a população estudantil dessas escolas levando o aluno a construir o conhecimento matemático.

Para isso, faremos uso do material concreto/manipulativo que é objeto de inúmeras pesquisas recentes,
embora seu uso já seja de conhecimento de educadores há bastante tempo, conforme pode ser comprovado
em Nacarato (2004-2005):

“... o uso de materiais manipuláveis no ensino foi destacado pela primeira vez por
Pestalozzi, no séc. XIX, ao defender que a educação deveria começar pela percepção
de objetos concretos com a realização de ações concretas ë experimentações”
(Nacarato, 2004-2005, p.1).

O material concreto então, vem a ser tudo aquilo “que o aluno pode tocar, manipular, movimentar” (PASSOS,
2006, p.78) e nós acreditamos que esses materiais, dado suas características básicas, levam enorme
vantagem quando comparados a uma aula tradicional do tipo giz-quadro, já que pede a intervenção direta do
aluno captando sua atenção o que torna a aula mais interessante e envolvente. Como bem observou
Lorenzato (2006), as palavras “não alcançam o mesmo efeito que conseguem os objetos ou imagens,
estáticos ou em movimento. Palavras auxiliam mas não são suficientes para ensinar”. (LORENZATO, 2006,
p.17).

Planejamento

Nosso projeto foi batizado de “Laboratório a Todo Vapor”. Para atingirmos nossos objetivos realizamos várias
reuniões visando uma intervenção de apresentação de nossos trabalhos no Colégio Estadual Leandro Maciel
no Bairro Castelo Branco. Nessas reuniões foram discutidas várias formas de aproximação dos bolsistas ao
aluno no intuito de tornar interessante e atraente o nosso objetivo que é o despertar do interesse pela
Matemática e, em particular, optou-se pelo tema “Multiplicação”. Definimos também que atingiríamos alunos
da 7ª e 8ª séries na faixa etária de 10 a 12 anos. Cada um dos bolsistas teve como tarefa inicial a
confecção/adaptação de algumas atividades lúdicas para servir de “entrada” do projeto na referida escola.
Destes trabalhos foram selecionados dois para aplicação no dia da intervenção.

O primeiro trabalho escolhido foi uma adaptação da tabela pitagórica. Um tabuleiro feito com uma cartela de
isopor numerada de 1 a 9 nas laterais e, em cada intersecção, um vão para a colocação de um pequeno
marcador feito de plástico. Dessa forma, a soma de todas as peças colocadas dentro dos vãos nos daria o
valor da multiplicação da linha com a coluna em questão. A intenção era estimular a noção de multiplicação
de linhas por colunas e mostrar também que a troca da linha pela coluna não afeta o resultado (propriedade
de comutação) e ainda mostrar o caráter aditivo da multiplicação já que 3 x 4 é as soma do número quatro
por três vezes. O desenvolvimento desta brincadeira deu-se da seguinte maneira: agrupamos os alunos em

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/laboratorio_a_todo_vapor_um_projeto_pibid_para_o_ensino_de_aritme.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



grupos de quatro ou cinco alunos e foi distribuído a cada grupo um tabuleiro. O bolsista lançava um desafio
(que consistia em uma determinada multiplicação ou mesmo um pequeno problema cujo resultado seria
obtido através de uma determinada multiplicação) e os grupos deveriam preencher as linhas e colunas
apropriadas com os marcadores, efetuar a soma destes marcadores e anunciar, em voz alta, o resultado.

O segundo trabalho escolhido foi uma versão do jogo do Pi. Para isso foram confeccionadas cartelas nas quais
estava escrito ‘Pi’ e estas deveriam ser levantadas a cada múltiplo de 3 pelo aluno. Aqui a intenção era o
reforço da tabuada do número três podendo, a critério dos bolsistas, ser usada a tabuada do número quatro,
cinco, etc. O desenvolvimento da brincadeira foi da seguinte maneira: os alunos formaram uma grande roda e
um aluno determinado pelo bolsista para iniciar a brincadeira falava em voz alta o número 1. O seguinte à sua
esquerda deveria falar o próximo número, neste caso o 2, e assim sucessivamente. Quando o número for um
múltiplo da tabuada escolhida para a brincadeira – no caso do número 3, os números 3, 6, 9, etc. – o aluno
não pode dizer o número mas deve levantar a placa e gritar “Pi”. O aluno que errar sai da roda e o jogo
recomeça a partir do número 1 e do próximo aluno.

Campo de atuação

A escola Colégio Estadual Leandro Maciel fica no bairro no Bairro Castelo Branco e, como a grande maioria
das escolas públicas do Brasil, passa por dificuldades no tocante a infraestrutura física e social. Até o ano
passado[ii] os alunos reivindicavam reformas na unidade que ainda carece de bastante melhoria. Os alunos
são típicos da classe média / média baixa e segundo a supervisora Val (como carinhosamente é chamada
pelos alunos), a maioria dos alunos da escola está comprometida com o estudo. O nível de aprendizado dos
alunos é precário, como também ocorre na maioria das escolas públicas do Brasil – e em particular nas
escolas do Norte-Nordeste. A supervisora do projeto na escola é muito empenhada e parece ser a diferença
na escola pois pesquisas realizadas no ano passado relatam que a disciplina que menos reprova na escola é a
Matemática e que o nível de evasão diminuiu coincidentemente quando da aplicação do projeto “Laboratório a
Todo Vapor”.

A intervenção

Para aplicação deste projeto, optou-se por interromper as aulas da turma da manhã após o período de recreio
já que era a intervenção inaugural. Dessa forma ficamos com o equivalente a duas aulas para aplicação das
atividades. A expectativa era grande já que seria a primeira vez que nosso grupo iria intervir naquela Escola.
Embora o projeto já fosse conhecido dos alunos, para nós seria a primeira vez e era importante causarmos
uma boa impressão já que disso dependeria a maneira como eles (os alunos) nos iriam receber das próximas
vezes. Foram cinco classes e, havia dois bolsistas por classe. Logo de inicio, a dificuldade foi “assentar” todas
aquelas crianças que estavam num misto de empolgação e entusiasmo com a novidade daquele dia. Para isso
contamos com a indispensável ajuda da Supervisora Profa. Val. Logo após houve a apresentação formal de
projeto e iniciamos com a primeira atividade. Vou relatar agora o que aconteceu em minha sala. Separamos a
classe em oito grupos de quatro alunos e explicamos o mecanismo do jogo. Nós iríamos falar em voz alta uma
determinada multiplicação, onde o primeiro número corresponderia à linha e o segundo à coluna do tabuleiro
que cada equipe tinha a sua frente e cada grupo teria de preencher as linhas e colunas, somar o conteúdo e
indicar em voz alta o total. A equipe que primeiro o fizesse seria a campeã da rodada. Ao todo foram cinco
rodadas. Houve, a principio, uma dificuldade de entendimento sobre o que de fato fazer e isso nos levou a ir
de grupo em grupo para explicar com mais clareza as regras da brincadeira.

Neste ponto percebemos a imensa dificuldade de compreensão por parte dos alunos. Explicações simples não
são imediatamente absorvidas pela maioria deles. Isso nos levou à conclusão óbvia: eles têm dificuldade em
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relacionar ideias. Isso explica que não entendem as aulas e não aprendem porque, nas aulas, não há espaços
para o questionamento. Nas aulas, eles se sentem de alguma forma inibidos para fazer os questionamentos
que lhes afligem. Talvez porque eles nem saibam o que perguntar.

É aqui que entendemos que a brincadeira pode ajudar. Todavia, à medida que as rodadas iam se sucedendo,
a participação nitidamente se tornava maior e mais empolgante. Terminadas as cinco rodadas elegemos o
grupo campeão que recebeu uma premiação preparada anteriormente.

Logo após partimos para a segunda atividade que foi a brincadeira do Pi. Aqui, a minha surpresa foi que a
dispersão já era geral. Agrupamos a muito custo os quase trinta alunos numa roda e começamos a
brincadeira que, de inicio, consistia em que cada aluno dissesse um número (começando do 1) e sempre que
esse número fosse múltiplo de 3 o aluno não poderia falar esse múltiplo devendo, ao contrário, falar “PI” e
erguer a plaquinha. Aquele que não fizesse dessa maneira estaria eliminado da competição e o próximo
reiniciaria a contagem em 1. De começo tudo correu bem mas quando quase a metade já havia sido
eliminado foi muito difícil controlar essa pequena massa insatisfeita com a eliminação e sem ter o que fazer.
Isso só foi piorando à medida em que mais alunos iam sendo eliminados. Para a próxima vez, precisamos
pensar em como manter ocupados aqueles que não estão participando de alguma atividade que provoca a
eliminação de alunos.

Avaliação

Percebi, de maneira geral, muita coisa de positivo nessa nossa primeira intervenção no Colégio Estadual
Leandro Maciel. De inicio, a maioria das crianças sente falta dessa abordagem informal e diferente da rotina
de aula. Dessa forma, o interesse pelas aulas de matemática fica bastante destacado. A disciplina foi um
ponto importante a ser conquistado. Essa talvez tenha sido a minha maior dificuldade quando em sala de
aula. As crianças, naturalmente, confundem a brincadeira com baderna e é difícil mantê-las num foco
educacional. O uso do material concreto quando aplicado na forma de jogos e brincadeiras pode confundir a
criança se o bolsista não deixar claro o caráter educativo. Nós bolsistas temos a dificuldade de manter a
ordem já que não temos a autoridade do professor. É fácil então o aluno confundir e acreditar que aquilo é
apenas diversão. Acredito que a pouca exposição delas a experiências como essas provocam esse tipo de
atitude. Seria muito importante mostrar que é possível aprender se divertindo mas que o caráter aula
permanece mesmo na brincadeira. É esse o grande desafio de nós bolsistas. E é esse desafio que nos
impulsiona a fazer cada vez mais, e melhor.

Considerações Finais.

Para mim foi um aprendizado enorme e fico muito feliz em poder fazer parte dessa experiência. O fato de
estar no comando de uma classe de alunos é fato marcante na vida de qualquer licenciando. Permite-nos
aprimorar a confiança e trabalhar a forma de ter o respeito dos alunos. O trabalho em grupo com meus
colegas foi outra importante experiência que me mostrou que quando um grupo tem um objetivo comum e
partilha das mesmas expectativas de um futuro melhor para a educação, praticamente tudo é possível de ser
realizado. Apesar de todas as dificuldades que tivemos, para nós ficou claro que o caminho a ser trilhado é
esse.

Este é o segundo ano de intervenções do Laboratório a Todo Vapor nesta escola. Temos relatos da própria
direção da escola que nosso trabalho já contribuiu para tirar da disciplina matemática o título daquela que
tem o pior rendimento. Há dados que comprovam que a evasão diminuiu e isso nos deixa com a certeza de
que o caminho é esse.
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O uso dos recursos visuais e do material concreto tem mostrado sua eficácia quando aplicados visando dar ao
aluno a compreensão da matéria não apenas no seu caráter teórico mas buscando facilitar a visualização de
como aquele conceito apareceu e qual teria sido o motivo da necessidade daquele ponto ser estudado.
Quando o aluno percebe que atrás de um conceito matemático existiu uma necessidade prática ele percebe
que aquele conteúdo não é apenas mais um ponto chato de matemática a ser decorado. Ele percebe que há
uma razão. Ao encontrar um significado para a solução do problema que envolve aquele conceito estará então
pronto para se familiarizar com a parte algébrica do mesmo. Dai, ressaltamos que o ensino com o material
concreto não é, por si só, a solução do problema pois segundo Lorenzato (2006, p. 20) o “concreto palpável
possibilita apenas o primeiro conhecimento, isto é, o concreto é necessário para a aprendizagem inicial,
embora não seja suficiente para que aconteça a abstração matemática.” Ou seja, devemos estimular
reflexões a partir destas brincadeiras para transformar a matéria matemática uma disciplina gostosa de se
aprender.
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