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1 Introdução: justificativa do pedido e relevân-
cia do tema

O curso de Licenciatura em Matemática da UFLA tem por objetivo

formar professores para Educação Básica. A formação inicial e a formação

continuada docente têm merecido especial atenção por parte de pesquisadores,

instituições de formação e da sociedade em geral, pois é de extrema relevância

formar profissionais aptos a atuarem nesse nível de ensino.

Shulman [2], pesquisou acerca do conhecimento profissional do pro-

fessor e o classificou em três categorias de conteúdos de conhecimento: (a)

conhecimento de conteúdo específico, (b) conhecimento pedagógico ou didáti-

co do conteúdo e (c) conhecimento curricular. Além de ter a compreensão dos

conteúdos que irá ensinar, o professor deverá saber apresentá-los de forma

adequada aos alunos, favorecendo-lhes a aprendizagem e também, deverá

saber em que momento esse ou aquele conteúdo poderá ser melhor desen-

volvido.

Para possibilitar uma formação adequada de nossos alunos licencian-

dos em Matemática necessitamos de intervenções pedagógicas inovadoras e

diversificadas que incorporem as TIC, leitura e produção de textos, jogos e

materiais manipulativos, entre outros. No presente projeto nossa opção é

trabalhar com jogos e materiais manipulativos.

No que diz respeito aos materiais manipulativos, Reys (apud Matos

e Serrazina) [1] os definem como "objetos ou coisas que o aluno é capaz de

sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm

aplicação no dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar

uma idéia". Os materiais manipuláveis são caracterizados pelo envolvimento
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físico dos alunos numa situação de aprendizagem ativa. Já os jogos exercem

um papel importante no processo de ensino e de aprendizagem de atitudes e

procedimentos matemáticos se forem propostos em um contexto de Resolução

de Problemas.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os jogos e

os materiais manipulativos constituem-se em formas interessantes de propor

problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e

favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca

de soluções.

Este projeto também dará suporte a várias disciplinas do curso de

Licenciatura em Matemática, dentre as quais destacamos os Estágios Su-

pervisionados, os Aspectos Didático-Pedagógicos do Ensino da Matemática,

a Metodologia do Ensino de Matemática, o Laboratório para o Ensino de

Matemática, o Projeto Orientado I e II.

Em nosso trabalho com os alunos da graduação os jogos e mate-

riais manipulativos são compreendidos a partir da perspectiva metodoló-

gica de Resolução de Problemas, visto que, o movimento ensinar-aprender

caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica que se estabelece entre co-

nhecimentos práticos e teóricos.

2 Objetivos

Os objetivos desse projeto são:

• propiciar a aquisição e ampliação de conhecimentos específicos, didático-

pedagógicos e curriculares da matemática;

• promover momentos de reflexão e compartilhamento de experiências
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sobre conteúdos e práticas pedagógicas relacionados ao uso adequado

dos jogos e materiais manipulativos;

• apoiar as disciplinas de cunho pedagógico do curso com diversos mate-

riais manipulativos;

• desenvolver e confeccionar jogos e materiais manipulativos;

• promover ações de formação continuada aos professores da Educação

Básica;

• promover ações que possibilitem a aproximação dos alunos da Licen-

ciatura com a realidade escolar;

• organizar os jogos e materiais manipulativos em kits, com orientação de

uso para professores e alunos, que ficarão à disposição dos professores

da UFLA, dos alunos da Licenciatura em Matemática e dos professores

da Educação Básica para uso contínuo.

3 Metodologia de trabalho

Para alcançar os objetivos propostos desenvolveremos oficinas sobre

a prática pedagógica com a inserção de jogos e materiais manipulativos.

A interação entre professores e alunos da UFLA e da Educação

Básica proporcionará um rico aprendizado, com consequente melhoria na

qualidade de ensino da matemática.

Para o desenvolvimento desse projeto será necessário contar com

quatro alunos que terão como atribuições a organização (arquivamento, manu-

tenção, empréstimos, etc) e a produção dos materiais manipulativos, a ela-

boração de orientações para a utilização desses materiais e apoio às oficinas
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sobre a prática pedagógica.

Pelos fatos relatados, entendemos que trata-se de um projeto de ex-

tensão e pesquisa. Ao longo do desenvolvimento do projeto iremos - profes-

sores e alunos da UFLA e professores e alunos da Educação Básica - investigar

e tentar responder a algumas questões:

(1) Em que medida os jogos e materiais manipulativos contribuem com a

aprendizagem matemática dos alunos?

(2) Quais as percepções que alunos e professores têm sobre o trabalho com

jogos e materiais manipulativos, no processo ensino e aprendizagem?

(3) Quais as contribuições desses recursos para a construção de conceitos

matemáticos?

Finalizando, enfatizamos que esse projeto vem ao encontro de nossas

necessidades e anseios, à medida que possibilitará a nós, professores da UFLA

das diversas disciplinas da Licenciatura emMatemática, atendermos de forma

mais abrangente as necessidades de formação de nossos alunos, de alguns

professores e alunos da Educação Básica e de nossa própria formação.
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