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Resumo
 
Neste texto apresenta-se uma proposta para a implantação do Laboratório Itinerante para o ensino e aprendizagem de
Matemática (LIEAM) nos anos iniciais, vinculado a Universidade do Estado da Bahia/Campus Barreiras. O objetivo do
LIEAM é despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes pela Matemática, a partir do uso de jogos, enigmas e
outras ferramentas com potencial lúdico, além de promover, por meio da relação entre universidade e escola, um
ambiente de estudo, ensino, pesquisa e extensão mediatizadas pelas ações itinerantes. Justifica-se essa proposta, não
somente pelo baixo índice nos últimos resultados obtidos nas avaliações externas (SAEB, dentre outros) referente a
disciplina de Matemática realizadas  pelas escolas públicas do município, mas também a necessidade de (re)significar a
imagem que a matemática possui e permitir que os alunos percebam o processo de matematizar como algo prazeroso.
Como sustentação teórica, para fundamentar a discussão de laboratório do ensino de matemática, foram adotados, por
exemplo, os autores: Lorenzato (2006), Lopes e Araújo (2007), Franzoni e Panossian (1999), Sousa e Rolim (2013).
Esperamos com a implantação do LIEAM levar o laboratório itinerante através de exposições/visitas pedagógicas em
escolas públicas do Ensino Fundamental do município de Barreiras-BA e possibilitar uma melhor formação dos
licenciandos em Matemática integrantes do projeto. As análises preliminares possibilitam observar que espaços de
experimento como este, tem relevante papel na formação do professor. Destaca-se também, a importância desse
espaço de formação à medida que possibilita aos professores o questionamento de seu fazer docente e instiga o
aprofundamento do conhecimento matemático significativo no cotidiano propiciando ao futuro professor, reflexões e
experiências sobre os pressupostos do ensino e da aprendizagem.
 
Palavras-chave: Laboratório de ensino de Matemática. Formação de professores. Metodologia. Anos iniciais.
 
Abstract
 
In this paper we present a proposal for the deployment of itinerant laboratory for teaching and learning of Mathematics
(LIEAM) in the early years, linked to the State University of Bahia / Campus barriers. The purpose of LIEAM is to awaken
the curiosity and the interest of students in mathematics, from the use of games, puzzles and other tools with play
potential, and promote, through the relationship between university and school, learning environment, teaching , research
and extension mediated by itinerant actions. Justified this proposal, not only by the low rate in recent results obtained in
the external evaluations (SAEB, among others) for mathematics discipline held by public schools in the city, but also the
need to (re) define the image that mathematics It owns and enable students to understand the process of mathematizing
as something pleasant. As a theoretical framework, to support the laboratory discussion of the teaching of mathematics,
they were adopted, for example, the authors: Lorenzato (2006), Lopes and Araújo (2007), Franzoni and Panossian
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(1999), Sousa and Rolim (2013). We hope with the implementation of LIEAM take the traveling laboratory through
exhibitions / educational visits in public schools of primary education in the city of Barreiras-BA and enable better training
of undergraduates in mathematics project members. Preliminary analyzes enable noted that experiment spaces like this,
it plays an important role in teacher education. Also noteworthy is the importance of this area of &8203;&8203;training as
it enables teachers to question your teacher do and encourages the deepening of significant mathematical knowledge in
everyday providing the future teacher, reflections and experiences on the conditions of teaching and learning.
 
Keywords: Mathematics teaching laboratory. Teacher training. Methodology. Early years.

1. Introdução
 
Nos anos iniciais os conteúdos abordados pelos professores polivalentes têm importante relevância social, tendo em
vista que eles estão, também, no dia a dia do aluno. No entendimento de Machado (1989, p.17), não existe uma
matemática teórica outra prática. Para ele é necessário compreender os mecanismos que vinculam o conhecimento
matemático à realidade.
Para Tardif (2011,p.18), o “saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, por que envolve no próprio exercício
do trabalho, conhecimentos e um saber fazer bastante diverso, proveniente de fontes variadas e provavelmente de
natureza diferenciada”.
Os conhecimentos dos professores não são estáticos, nem tão pouco estagnados, eles se encontram em constantes
transformações, de acordo com as exigências específicas das situações concretas do seu cotidiano profissional. O
professor tem que ter consciência da sua importância para transformar a realidade propiciando condições para que os
alunos se constituam como sujeitos de sua própria aprendizagem.
Partindo dessa reflexão sobre os conhecimentos do professor, sabe-se que o processo de ensino e aprendizagem não
deve se restringir aos muros escolares, nem as instruções específicas do conteúdo.  Ele precisa acontecer por meio das
relações constituídas na sociedade e em seu processo histórico e cultural. Na matemática, em particular, o processo de
ensino e aprendizagem precisa se constituir no cotidiano e com as potencialidades do desenvolvimento do raciocínio
lógico.
O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), dentro de uma instituição de ensino, é visto como um ambiente
potencializador da aprendizagem de alunos e futuros professores, e pode ser visto também como um agente de
mudanças num ambiente onde se concentram pesquisas na busca de novas alternativas e metodologias de ensino que
permitem ao professor vislumbrar uma aprendizagem significativa por parte dos alunos, principalmente nos anos iniciais,
momento em que recursos concretos são potencializadores de significados.
Nessa perspectiva, Sousa e Rolim (2013) enfatizam que
 
O laboratório de matemática pode ser o espaço promotor de articulações entre o conteúdo sistematizado e o lúdico, com
representações visuais e táteis, subsidiando a problematização dos conceitos matemáticos estreitando as relações de
interesse pela matemática tanto por parte dos professores como pelos alunos, com o sentido de integrar os estudos
teóricos, metodológicos e práticos (SOUSA; ROLIM, 2013, p.6).
 
Para tratar sobre o LEM, inicialmente recorremos a Lorenzato (2006). De acordo com este pesquisador existem distintos
entendimentos sobre o que é um LEM, sendo que de um ponto de vista mais reducionista o LEM pode ser um
depósito/arquivo de instrumentos onde seriam guardados materiais essenciais, tornando-os acessíveis para as aulas,
tais como: livros, materiais manipuláveis, transparências, filmes, entre outros, inclusive matérias-primas e instrumentos
para confeccionar materiais didáticos. Além disso, o LEM pode ser concebido como uma biblioteca ou um museu de
Matemática.
 Lorenzato (2006) afirma que o conceito de LEM é muito amplo. Para ele o LEM é:
[...] uma sala-ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático, é um espaço para
facilitar, tanto ao aluno como ao professor, questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir, enfim,
aprender e principalmente aprender a aprender (LORENZATO, 2006, p. 7).
 
Desta forma, o LEM passa a ser um local de preferência nas escolas de educação básica e principalmente no ensino
fundamental I, pois os professores podem planejar aulas, realizar reuniões, organizar e dinamizar outras atividades
como exposições, feiras de ciências, olimpíadas, jogos, avaliações, entre outros (LORENZATO, 2006).
O LEM também pode constituir-se, ainda, como espaço adequado para promover a formação inicial ou continuada de
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professores que ensinam matemática com atividades relacionadas às disciplinas de prática de ensino, bem como a
realização de oficinas pedagógicas, propiciando ao futuro docente ou ao professor, reflexões e experiências sobre os
pressupostos do ensino e da aprendizagem em Matemática, alicerçados em tendências metodológicas da educação
matemática (LOPES; ARAÚJO, 2007).
Segundo Turrioni e Perez (2009) o LEM caracteriza-se como um lugar diferenciado da sala de aula onde permite-se que
os alunos possam trabalhar informalmente, movimentar-se, discutir, escolher materiais e métodos, procurando a solução
dos problemas com autonomia, algo, que ao nosso ver, precisaria ser feito, também durante as aulas, sobretudo nos
anos iniciais.
Franzoni e Panossian (1999) destacam que a existência de um espaço físico para o laboratório não é tão imprescindível
quanto o conceito de laboratório. É nenessário refletir sobre o seu valor como espaço estruturado e lúdico, que lida com
regras, conceitos, e fórmulas, que possibilita a brincadeira, o jogo e a experimentação, e que deve ser amplamente
discutido entre o grupo de professores e alunos da escola. (FRANZONI, PANOSSIAN, 1999, p. 114).
Desse modo, a concepção de LEM não se restringe apenas a uma sala onde são armazenados ou produzidos recursos
didáticos, mas sim, uma alternativa metodológica para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Nesse
sentido, cabe ressaltar que assumir a concepção de que o LEM é uma alternativa metodológica não impede que se
organize, na instituição escolar, um espaço adequado para o laboratório de ensino, com defende Lorenzato (2006).
Nessa perspectiva pretendemos implantar, no segundo semestre no ano de 2015, por meio de proposta que articula os
cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB)/Campus Barreiras, e
as escolas de ensino fundamental, o Laboratório Itinerante de Ensino e Aprendizagem de Matemática (LIEAM) com o
objetivo  de despertar a curiosidade e o gosto dos alunos pela Matemática através de jogos e enigmas, além de
promover um ambiente de estudo, ensino, pesquisa e extensão através de ações itinerantes que contribuam para a
melhoria do ensino e aprendizagem de matemática para professores que ensinam Matemática e alunos dos anos
iniciais das escolas públicas do município de Barreiras-BA. Preliminarmente, um contato inicial permite construir
algumas impressões iniciais, são elas que nos incitaram a construção desse trabalho.
Realizamos, em outros momentos, atividades de extensão com os futuros professores que ensinam matemática nos
anos iniciais, e a partir delas inferimos algumas problemáticas que nos motivaram, também, para a construção dessa
proposta. Os professores, por exemplo, chegam a universidade com uma imagem negativa sobre a matemática e não a
ressignifica, o que, muitas vezes implica negativamente no processo de ensino-aprendizagem quando professores.
Entendemos o processo de formação da identidade docente como algo que não acontece exclusiva a partir da formação
inicial, pelo contrário, as vivências que acontecem antes de seu ingresso no curso de Pedagogia, principalmente quando
alunos, são marcantes e precisam ser consideradas.
Este trabalho, partindo de todas essas vivências, vem relatar como se dará a implantação do LIEAM e quais os
resultados esperados.
 
2. O Laboratório Itinerante de Ensino e Aprendizagem de Matemática no Curso de Matemática da UNEB/Campus
Barreiras
 
O LIEAM é um projeto que se caracteriza como uma ação itinerante ao romper com a concepção de tempos e espaços
pontuais de ensino e aprendizagem da matemática. Tem como público-alvo professores que ensinam matemática nos
anos iniciais das escolas públicas de barreiras e alunos do curso de Pedagogia. Esse espaço privilegiará na primeira
etapa, 2º semestre de 2015, exposições/visitas pedagógicas pré-agendadas nas escolas da Educação Básica no
referido município. Durante as exposições dos recursos didáticos de baixo custo e industrializados realizaremos
atividades com potencial lúdico, que envolvam conceitos matemáticos, estimulando a participação orientada dos alunos.
A cada visita serão disponibilizadas fichas de avaliação/autoavaliação para os alunos avaliarem essa experiência.
A segunda etapa de implementação do LIEAM está prevista para o 1º semestre do ano de 2016, em uma escola piloto
direcionada aos anos iniciais do Ensino Fundamental que estará organizada em três momentos.
1º momento: Definir a escola piloto nas imediações da Universidade do Estado da Bahia; logo após será aplicado um
questionário diagnóstico com intuito de conhecer o perfil e as concepções desses professores acerca da ludicidade e
suas implicações para o ensino e aprendizagem da matemática. Com base nos dados coletados será ressignificada a
proposta pedagógica de formação continuada do quadro de professores que compõe àquela instituição.
2º momento: Definição de um cronograma de trabalho contemplando a formação teórica e prática com base nas
vivências da sala de aula do professor; construção de recursos para composição do LIEAM na escola; validação dos
recursos produzidos com os próprios alunos; discussão/reflexão das experiências de validação realizada em sala de
aula, com a participação dos professores; sistematização de sequências didáticas que contemplem os materiais
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produzidos e os conteúdos matemáticos abordados; e produção de outros materiais pelos professores.
3º momento: Será realizada a pesquisa de acompanhamento da práxis na sala de aula, que consistirá no
distanciamento dos formadores - pesquisadores da escola, com o intento de possibilitar aos professores autonomia no
uso e construção de recursos com potencial lúdico. Esses dados serão coletados através de entrevista com a
coordenação pedagógica, aplicação de questionário e observações aleatórias.
 Após a validação da proposta de formação, pretende-se difundir o LIEAM para outras escolas da Rede municipal de
ensino de Barreiras-BA. Todas as etapas serão acompanhadas e terão a participação de graduandos. Esse projeto
vislumbra ainda atender outros municípios que compõe a Região Oeste da Bahia através de parcerias com as
Secretarias de Educação e instituições de fomento à pesquisa.
Vale ressaltar que, concomitante a realização da proposta de formação, serão agendadas e realizadas as
visitas/exposições pedagógicas, de no mínimo uma a cada mês. Em tempo, reforçamos que antes da realização de
qualquer atividade os formadores-pesquisados e monitores, irão se reunir para o planejamento das atividades a serem
desenvolvidas e após a realização da mesma será realizada uma autoavaliação objetivando a eficiência do trabalho
realizado.
O LIEAM será uma sala-ambiente de construção coletiva de conhecimento matemático, no qual os recursos didáticos
pedagógicos vão criar vida. Com este espaço os professores de matemática, através destes recursos, poderão
dinamizar seus trabalhos e enriquecer as atividades de ensino e aprendizagem desta ciência, tornando esse processo
mais prazeroso e eficaz, além de dar mais vazão à criatividade dos alunos.
Desse modo, a inclusão de atividades do tipo laboratorial nas escolas públicas pode ser uma das vertentes
fundamentais, como modo de conseguir uma melhor qualidade na aprendizagem da matemática, no que se diz respeito
à construção do conhecimento. Pois, mais do que obter um bom desempenho em exercícios pré-definidos, ou a
memorização de fórmulas, um dos objetivos centrais do ensino da matemática é conseguir que os alunos desenvolvam
uma compreensão aprofundada dos conceitos matemáticos. Através dessa compreensão, os alunos poderão ser
capazes de conseguir o que se denomina como pensamento avançado.
O projeto consiste na realização de diversas atividades, dentre as quais a principal é a utilização de jogos e materiais
concretos que envolvem conceitos matemáticos às turmas de alunos da escola básica, acompanhados de seus
professores, ou grupos de professores. Um dos objetivos dessas atividades é despertar o interesse dos alunos pela
Matemática de uma forma alternativa àquela geralmente utilizada em sala de aula. Além disso, os professores
participantes são estimulados a reproduzir os jogos utilizados nas visitas e a incorporá-los como mais um instrumento de
metodologia de ensino com o intuito de facilitar o aprendizado do aluno.
As análises preliminares possibilitam observar que espaços de experimentos como estes, tem relevante papel na
formação docente. Destaca-se também, a importância desse espaço de formação à medida que possibilita aos
professores o questionamento de seu fazer docente e instiga o aprofundamento do conhecimento matemático
significado no cotidiano.
 
 3. Algumas considerações  

As análises preliminares possibilitam observar que espaços de experimento como este tem relevante papel na formação
do professor. Diminuir a distância que separa as universidades e os cursos de formação de professores dos espaços
escolar é importante, na medida em que permite minimizar a dicotomização que existe entre teoria e prática. 
Destaca-se, também, a importância dessa proposta de formação à medida que possibilita aos professores o
questionamento de seu fazer docente, a partir da própria prática na escola, e instiga o aprofundamento do conhecimento
matemático. Pensar a escola como importante espaço de formação permitirá ao futuro professor e aos professores que
ensinam matemática, reflexões e experiências quanto ao processo de matematizar, importantes na desconstrução da
imagem ruim que muitos estudantes possuem. 
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