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Constatando os baixos índices de aprovação dos alunos em matemática da
E.M.E.F João de Deus Collares – CAIC/SJN, realizamos oficinas com intuito de
proporcionar aos professores dos anos iniciais uma oportunidade de vivenciar novas
práticas pedagógicas para o ensino de matemática. Os encontros objetivaram uma
metodologia diferenciada, através da utilização de materiais concretos, abordando
de forma contextualizada, o ensino da matemática que ainda é baseado na
memorização de fórmulas e na resolução de algoritmos. Nesse trabalho avaliou-se a
exploração do material concreto vinculado a formação continuada dos professores.

Na intenção de propor metodologias que contemplassem a interação e a
construção coletiva de estratégias e problematização dos conceitos matemáticos
utilizamos à manipulação dos materiais adquiridos pela escola (blocos lógicos,
material dourado, ábaco, disco de frações e cousinaire) com a intenção de que os
professores pudessem articular a teoria com a prática.

A equipe foi constituída por cinco acadêmicos do curso de Licenciatura em
Matemática, três professores do Instituto de Matemática Estatística e Física (IMEF) e
um mestrando em Educação em Ciências, da Universidade Federal do Rio Grande
(FURG), numa parceria com a direção e coordenação pedagógica da escola,
promovendo espaços de discussões para que os professores experenciassem  os
materiais estabelecendo vínculos com os conceitos matemáticos e vislumbrando
outras atividades para serem propostas.
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Num primeiro momento apresentou-se um resgate histórico do material, em
seguida foram propostas atividades que depois de serem executadas eram
discutidas, a fim de apontar seus limites, potencialidades e possibilidades,
especialmente quanto a articulação dos conceitos matemáticos.

O material concreto ajuda a estimular os alunos nas aulas de matemática,
pois proporciona aulas mais dinâmicas. É importante que o professor se conscientize
do seu papel diante de uma aula diferenciada como as que são realizadas com os
materiais concretos, pois para que haja a aprendizagem do aluno, deve-se sempre
relacionar o material com o conteúdo que está se ensinando. O professor possui a
responsabilidade de mediar esse aprendizado, ajudando o aluno a entender o
significado do uso do material, contextualizando as situações que serão trabalhadas
de modo que estejam relacionadas ao meio social vivido pelos estudantes.

Tendo em vista isso, constatamos que as professoras mudaram suas
opiniões sobre o material após as oficinas. No início a maioria não acreditava na
ampla possibilidade de estudos e conhecimentos que lhes trariam, hoje já afirmam
que suas aulas mudaram, tornando-se uma prática tão prazerosa que pretendem
continuar esse trabalho.

A partir dos resultados positivos de nossas atividades esse trabalho pode
ser caracterizado como um projeto piloto, através do qual ampliaremos nossas
ações para as escolas estaduais e municipais de Rio Grande, em parceria com as
Secretarias de Educação. Além disso, a equipe pode vivenciar a mudança de
atitude dos professores, pois esses passaram a encarar com mais seriedade o
trabalho que estava sendo proposto, tendo os estudos proporcionado aos docentes,
não apenas o conhecimento, mais também uma nova relação entre professor e
aluno. Nossas ações foram registradas em um diário, para que, possamos
posteriormente refletir e analisar nossas práticas, para a melhoria das futuras
atividades.

Através da prática realizada, concluímos que a utilização dos materiais
concretos auxiliam na aprendizagem dos alunos, quando existe um
comprometimento dos professores em demonstrar para os discentes o significado de
estar estudando através do material, para que essas aulas não se tornem apenas
momentos de distração. Também é necessário que o professor reflita sobre as
atividades que estão sendo realizadas, pois nesses momentos os docentes analisam
como estão suas práticas pedagógicas.

A formação continuada dos professores através de novas metodologias
proporciona uma qualificação do ensino, diminuindo os índices de reprovação em
matemática. Por meio da realização dessas oficinas também foi proporcionado um
espaço de formação complementar aos licenciandos envolvidos, através da
interação com a rede pública de ensino.
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