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RESUMO: Este artigo traz uma reflexão sobre como o estudo da matemática pode 
influenciar na formação crítica e científica do aluno, à medida que o leva a uma busca por 
questionamentos, pelo prazer de desvendar situações e entender os “porquês” dos fenômenos 
que nos cercam, sejam eles naturais ou sociais, tornando-o capaz de produzir novos 
conhecimentos, estimulando a constante construção da ciência. Traz um sucinto comentário 
da teoria de Bachelard sobre a formação do espírito científico e analisa como as atividades de 
laboratório no ensino da matemática podem contribuir para a formação desse espírito, 
trabalhando do concreto ao abstrato. Relata a experiência de um projeto em desenvolvimento 
no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe sobre atividades de laboratório 
no ensino da matemática. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Matemática; Atividades de Laboratório; Espírito 
Científico. 
 
 
ABSTRACT: This article presents some considerations about how the study of mathematics 
can be essencial in the critical and scientific training of students as it leads to a search for 
questions, the pleasure of uncovering situations and understand the "whys" of the phenomena 
that surround us, whether natural or social, making them capable of producing new 
knowledge, encouraging the constant construction of science. Brings a brief comment on 
Bachelard's theory about the formation of the scientific spirit and examines how the 
laboratory activities in teaching mathematics can contribute to the formation of that spirit, 
working from concrete to abstract. Reports the experience of a project under development in 
the Aplication School of the Federal University of Sergipe on laboratory activities in 
mathematics teaching. 
KEYWORDS: Teaching Mathematics; Laboratory Activities; Scientific Spirit. 
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INTRODUÇÃO 

 

Temos observado, nas últimas décadas, uma mudança significativa nas concepções do 

ensino da matemática e da educação em geral no Brasil. Exames nacionais estão passando a 

exigir do aluno mais do que o simples conhecimento de conteúdos, mas a capacidade de 

interpretar situações de forma crítica e de agir sobre elas.  

Pesquisas em Educação Matemática e cursos de formação de professores têm 

levantado várias discussões sobre o que pode ser considerado um bom ensino de matemática, 

sobre os “melhores” recursos, novas metodologias e tudo que venha a contribuir para que o 

aluno possa vivenciar a matemática de forma mais contextualizada, construindo os seus 

próprios conceitos e crescendo tanto no aspecto intelectual como social. 

É indiscutível que o estudo da matemática é fundamental na formação dos nossos 

alunos como indivíduos atuantes na sociedade. A matemática pode e deve levar o aluno a uma 

busca por questionamentos, pela visão crítica, pelo prazer de desvendar situações e entender 

os “porquês” dos fenômenos que nos cercam, sejam eles naturais ou sociais, sendo capaz de 

produzir novos conhecimentos, contribuindo para a constante construção da ciência.  

Esse espírito questionador, revolucionário é chamado por Gaston Bachelard (1884-

1962) de Espírito Científico, que é capaz de delinear os fenômenos e buscar a relação entre 

leis e fatos. Ele afirma que “o homem movido pelo espírito científico deseja saber, mas para, 

imediatamente, melhor questionar.” (BACHELARD, 1938, p.21). Para o autor, não é possível 

fazer ciência, sem colocá-la em mobilização constante e isso implica em nos empenharmos na 

discussão dos conhecimentos já adquiridos, sempre rompendo com a experiência comum.  

Segundo sua teoria, há um caminho a ser percorrido para que o espírito científico seja 

desenvolvido e formado, definindo três estados para o mesmo: 

1º - O estado concreto, em que o espírito se entretém com as primeiras imagens do 

fenômeno. 

2º - O estado concreto-abstrato, em que o espírito ainda apegado às experiências 

primeiras, já formula algumas generalizações. 

3º- O estado abstrato, em que o espírito se desliga da experiência imediata e é capaz 

de complexificar o problema e buscar contradições para seguir avançando no conhecimento. 

Bachelard enfatiza a importância do processo de abstração, que se dá através da 

superação de diversos obstáculos (obstáculos epistemológicos), considerados processos de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
3 

estagnação, regressão e causa de inércia, à medida que impedem o avanço do saber científico. 

Um exemplo desses obstáculos é a opinião. 

A opinião pensa mal; não pensa: traduz necessidades em conhecimentos. Ao 
designar os objetos pela utilidade, ela se impede de conhecê-los. Não se 
pode basear nada na opinião: antes de tudo, é preciso destruí-la. Ela é o 
primeiro obstáculo a ser superado. (BACHELARD, 1938, p.18) 
 

Sobre as ciências experimentais e o interesse pueril 2 que elas podem provocar, 

Bachelard alerta: 

O fato de oferecer uma satisfação imediata à curiosidade, de multiplicar as 
ocasiões de curiosidade, em vez de benefício pode ser um obstáculo para a 
cultura científica. Substitui-se o conhecimento pela admiração, as idéias 
pelas imagens. (BACHELARD, 1938, p.36) 

 

Diante do exposto, podemos perceber como a obra de Bachelard pode nos fazer 

repensar as nossas práticas pedagógicas e buscar uma metodologia eficiente de ensino de 

modo a despertar no aluno esse chamado espírito científico. 

A reflexão que pretendemos trazer nesse artigo é sobre a importância das atividades de 

laboratório na busca por esse tipo de formação, percorrendo o caminho do concreto ao 

abstrato. 

 Lorenzato coloca que a definição de Laboratório não pode ficar restrita a lugar ou 

processo, devendo incluir atitude. Por isso, podemos dizer que laboratório é uma 

“metodologia” assumida pelo professor.3 Essa metodologia caracteriza-se pela preocupação 

em conduzir o aluno a um caminho de investigação, seja através de resolução de problemas, 

jogos, ou materiais concretos. 

A eficiência do uso dos materiais didáticos no processo de ensino–aprendizagem da 

matemática tem sido bastante estudada e discutida nas pesquisas em Educação Matemática. 

Muitas propostas de trabalho têm sido expostas, mais especificamente para o Ensino Infantil, 

sobre o uso de materiais concretos no ensino de conceitos fundamentais dessa disciplina.  

Diversos educadores e teóricos, como Rousseau, Piaget, Comenius e Júlio César de 

Mello e Souza (Malba Tahan) já colocaram a importância dos materiais didáticos, dando 

destaque aos manipuláveis, na aprendizagem do aluno. Todos eles ressaltam que a 

aprendizagem se dá do concreto para o abstrato e que a ação do indivíduo sobre o objeto é 

                                                           
2
 Bachelard define, em suas palavras, alma pueril ou mundana como animada pela curiosidade ingênua, cheia 

de assombro diante do mínimo fenômeno instrumentado, brincando com a física para se distrair e conseguir 

um pretexto para uma atitude séria(...). BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico, p.12 
3
 LORENZATO, Sérgio. O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de Professores. 
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básica para a aprendizagem. Esses materiais “podem ser um excelente catalisador para o 

aluno construir seus saberes matemáticos.” (LORENZATO, 2006, p. 21) 

 

A experiência prática mostra também que o ensino direto de conceitos é 
impossível e infrutífero. Um professor que tenta fazer isso geralmente não 
obtém qualquer resultado, exceto o verbalismo vazio, uma repetição de 
palavras pela criança. Semelhante à de um papagaio, que simula um 
conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que na realidade oculta 
um vácuo.(VYGOTSKY, 1998, p.72)  

 

O uso de materiais concretos no ensino da matemática permite ao aluno realizar 

investigações, deixando de ter uma posição passiva, onde é somente um receptor de 

conteúdos transmitidos pelo professor. O educando passa a interagir com o objeto de 

conhecimento e a estabelecer suas hipóteses para que estas sejam, posteriormente, 

confirmadas ou reformuladas. É claro que a simples manipulação do material não produz o 

conhecimento. O professor deve estabelecer a mediação entre o aluno e o conhecimento, no 

momento em que um saber está sendo construído. 

 

Com a utilização de materiais concretos ou manipuláveis, a aprendizagem 
(...) pode tornar-se mais significativa e permitir que o ensino da Matemática 
seja considerado possível para todos os cidadãos. Dessa forma, o seu 
aprendizado poderá tornar-se mais eficaz, não se constituindo em um 
simples exercício mecânico de repetição que, por não ser compreendido, não 
será utilizado em situações reais pela criança. A utilização de estratégias de 
ensino como a resolução de problemas e o jogo, poderá permitir a ela 
refletir, visualizar e operar sobre o objeto de conhecimento.(SILVA, 2007, 
p.1) 

 

É fundamental que as atividades não sejam encaradas apenas como caráter ilustrativo 

ou motivador para os alunos, mas devem produzir verdadeiro aprendizado. Para isso, 

voltamos às considerações de Bachelard quando coloca que: 

 

 (...) no ensino elementar, as experiências muito marcantes, cheias de 
imagens, são falsos centros de interesse. É indispensável que o professor 
passe continuamente da mesa de experiências para a lousa, a fim de extrair o 
mais depressa possível o abstrato do concreto. (BACHELARD, 1938, p.36)  
 
 

Baseando-nos nessas considerações, desenvolvemos um projeto de ensino no Colégio 

de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (CODAP), que relataremos a seguir. 
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PROJETO: “DESVENDANDO A MATEMÁTICA ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE 

LABORATÓRIO” 

 

O projeto de ensino que vem sendo no CODAP, visando minimizar as possíveis 

dificuldades encontradas pelos alunos, a partir da mudança na forma de ingresso à escola, 

agora por sorteio público, propõe desenvolver atividades que aprofundem o ensino de 

Português e Matemática. A proposta para o ensino de Matemática é oferecer aos alunos do 6º 

ano, durante todo o ano de 2010, aulas de Oficina de Matemática, através do projeto que se 

intitula: “Desvendando a Matemática através de atividades de laboratório”. 

Paralelamente às aulas regulares da manhã, os alunos participam, uma vez por semana, 

no turno oposto, dessa oficina, que abrange, além dos conteúdos regulares do 6º ano, outros 

assuntos da matemática que nem sempre estão presentes no currículo, como o estudo de 

padrões e lógica matemática. 

Durante esse ano já realizamos cerca de dez encontros em que desenvolvemos 

atividades sobre as quatro operações, potenciação, radiciação, múltiplos e divisores de um 

número natural, estudo de padrões numéricos, etc. 

Essas atividades consistem em jogos, resolução de problemas e, preferencialmente, 

manipulação de materiais concretos. 

Nossos objetivos no desenvolvimento desse projeto são: 

• Reforçar os conceitos matemáticos fundamentais de cada série; 

• Minimizar as possíveis dificuldades apresentadas pelos alunos no aprendizado da 

matemática; 

• Fazer com que o aluno construa o conhecimento matemático através de atividades de 

laboratório; 

• Permitir ao aluno vivenciar a matemática mais de perto e a relacione com a sua vida. 

• Estimular o aluno à investigação, para a formação do seu espírito científico. 

Percebemos que as atividades desenvolvidas em laboratório, dependendo da forma 

como são trabalhadas, nos permitem levantar diversos questionamentos durante a aula sobre 

uma série de assuntos e exige que o aluno busque respostas coerentes. 
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Com as atividades concretas, os alunos vão construindo conceitos à medida que 

interagem com os materiais didáticos e vão enxergando o sentido dos conteúdos matemáticos 

que aprendem. Uma das últimas atividades que realizamos ilustra com clareza esse tipo de 

reação nos alunos. 

Durante três aulas procuramos estudar o conceito de fração, frações equivalentes e 

soma e subtração de frações. O tipo de atividade desenvolvida não é propriamente uma 

novidade para os professores de matemática, mas o que pode fazer diferença é como a 

atividade é conduzida e como os alunos são estimulados à investigação da situação proposta, 

oportunizando-os a se superarem. 

Iremos, primeiramente, descrever as atividades realizadas e depois teceremos alguns 

comentários: 

1ª aula: 

Como pretendíamos usar círculos de cartolina para o estudo de frações, na primeira 

aula a nossa proposta foi simplesmente que os alunos, divididos em grupos, construíssem 

círculos de cartolina colorida de mesmo tamanho, sem o uso de instrumentos convencionais, 

como compasso. Disponibilizamos alguns materiais como tesoura, cordão e palitos de 

churrasco. Depois de uma discussão inicial, decidimos que cada grupo confeccionaria um 

círculo de 30 cm de diâmetro. 

Para que essa atividade fosse realizada, os alunos perceberam a necessidade de discutir 

entre si os elementos presentes em um círculo, como raio, diâmetro, centro, corda, e qual o 

papel de cada um desses elementos no momento da sua construção. 

Alguns grupos tentaram construir um compasso artesanal, usando corda, lápis e palito, 

outros tentaram traçar vários segmentos de reta de 30 cm passando pelo centro e depois unir 

as suas extremidades e houve outros grupos que usaram o palito como raio e um lápis na 

extremidade desse palito, conseguindo uma circunferência satisfatória. 

Durante o processo, vários questionamentos foram levantados sobre a eficiência dos 

métodos adotados por cada grupo e o que seria necessário para a realização da atividade. A 

maioria chegou à conclusão de que a construção do círculo só seria possível a partir de um 

ponto fixo(centro) e um raio também fixo. 

Ao final da aula cada grupo respondeu às seguintes perguntas: 

1. Descreva, passo a passo, a metodologia usada pelo seu grupo para construir o 

círculo, incluindo erros e acertos, e o material utilizado. 

2. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelo grupo nesse processo? 

3. O grupo considera que o resultado foi satisfatório? 
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2ª aula: 

Na aula seguinte, os nossos objetivos foram: dividir cada círculo em um determinado 

número de partes iguais; identificar as frações correspondentes a cada parte e realizar trocas 

entre essas peças, de modo a obtermos círculos de cores diversificadas, com partes que 

representariam frações diferentes desse círculo. 

Num primeiro momento, discutimos com toda a turma como dividir um círculo em 

duas, três, quatro, ou mais partes iguais, considerando e testando todas as respostas dadas por 

eles até chegar a um método eficiente.  

Depois de algumas análises, os alunos concluíram que era necessário conhecer o 

ângulo de cada parte e decidiram, então, usar o transferidor, ficando os círculos divididos da 

seguinte forma: 

grupo 1 � 2 partes iguais;      grupo 4 � 6 partes iguais;         grupo 6 � 9 partes iguais; 

grupo 2 � 3 partes iguais;         grupo 5 � 8 partes iguais;          grupo 7 � 12 partes iguais. 

grupo 3 � 4 partes iguais;   

   

Em seguida, um integrante do grupo 1 escolheu outro grupo para realizar a troca de algumas 

peças e, em seguida, os demais grupos repetiram o procedimento e continuaram a atividade, 

até formarem círculos coloridos, conforme ilustra as Figuras 1 e 2 abaixo: 

Figura 1                                                               Figura 2 

 

 

 

 

 

 

Depois da atividade, fizemos uma análise mais abstrata no quadro, sobre o significado 

das trocas realizadas e discutimos o conceito de frações equivalentes. Por fim, propusemos 

alguns desafios com frações equivalentes, sem o uso do material concreto. 

 

3ª aula: 

Iniciamos a aula, recapitulando o que aprendemos na aula anterior e passamos uma 

atividade escrita para que o aluno pudesse associar a atividade prática desenvolvida 

anteriormente ao conteúdo formal de frações equivalentes. 
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Usando as peças dos círculos construídos pelos alunos, passamos a analisar a “junção” 

de algumas peças, discutindo o resultado de cada operação. Discutimos primeiro, com toda a 

turma, a soma de peças de mesma cor, ou seja, frações de mesmo denominador, e depois 

passamos à soma de peças com denominadores diferentes. Dividimos a turma em três grupos 

e propusemos desafios de somas e subtrações com peças diversas do material construído.  

Gostaria de destacar que ao perguntarmos aos alunos como poderíamos realizar a 

soma de frações com denominadores diferentes, prontamente alguns começaram a descrever 

de forma mecânica a necessidade de calcular o mmc dos denominadores, dividir e depois 

multiplicar certo número por aquele outro, sem demonstrar entender o que estavam falando. 

À medida que foram desenvolvendo a atividade, foram claramente entendendo a 

necessidade de enxergar as frações que estão sendo somadas ou subtraídas com um mesmo 

denominador. 

Passamos dos desafios com o material concreto, gradativamente, aos desafios 

abstratos, até que conseguissem compreender as operações envolvendo frações, desapegando-

se das peças confeccionadas. 

Ao final da aula os alunos responderam exercícios sobre o assunto estudado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pudemos perceber ao longo dessas e de outras atividades desenvolvidas no projeto, o 

quanto o estímulo à investigação e o questionamento contribui na aprendizagem do aluno. É 

importante destacarmos que ao longo do projeto mantemos contato constante com o professor 

de matemática da turma, pela manhã, para analisarmos os efeitos das atividades na postura e 

no aprendizado dos alunos. 

Com o cuidado de colocá-los como personagens principais no desenvolvimento das 

tarefas, na construção do conhecimento, observamos a evolução dos alunos, na forma como 

encaram a sua relação com o aprender. 

Embora muito se discuta sobre a importância da participação ativa do aluno, esse tipo 

de ensino ainda não é realidade em muitas salas de aula e por isso merece muita reflexão da 

nossa parte. Nós, de fato nos acostumamos a simplesmente ensinar um conteúdo como se o 

conhecimento viesse todo de nós ou dos livros e não exploramos a capacidade dos alunos. Por 

sua vez, os alunos absorvem esses hábitos e comportam-se exatamente dessa maneira, de 

forma totalmente passiva. 
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Durante as atividades, deparamo-nos várias vezes com a frase: “Professora, diga logo 

a resposta, diga como é que se faz.” É preciso que insistamos na importância do refletir, do 

esforçar-se. A satisfação de descobrir, de concluir e finalmente entender o sentido das coisas, 

é a maior motivação para o nosso aluno. 

Sobre a metodologia aplicada nas atividades de laboratório, gostaria de destacar a 

importância do momento pós-prática. Se limitarmos a aula na realização de um jogo ou na 

simples construção de um determinado material, sem nos preocuparmos com a associação 

dessa atividade com o conteúdo formal, abstrato, podemos provocar o efeito oposto ao 

estímulo do raciocínio. O aluno pode e deve ser incentivado a compreender o sentido de 

certos procedimentos matemáticos através de situações concretas, mas também deve ser capaz 

de abstrair as informações e resolver situações somente no campo das idéias. 

Esse momento de abstração pode ser o momento em que encontremos mais 

dificuldade na aula, pois exige dos alunos mais concentração e raciocínio, já que não traz os 

atrativos da atividade prática, mas, com certeza, uma vez entendida por todos a sua 

importância, torna-se um momento de prazer e superação. 

Por tudo isso, consideramos que esse é um dos caminhos que podemos trilhar, de 

contribuição efetiva para o desenvolvimento do nosso aluno, para a formação seu espírito 

questionador e crítico. 
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