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RESUMO

O laboratório de matemática é um projeto de ensino da Universidade Federal de Alagoas que criar
condições para que os alunos possam descobrir ou redescobrir que é possível aprender matemática
através de uma forma lúdica e prazerosa, despertando o interesse e a curiosidade dos alunos. O
Laboratório de Matemática busca desenvolver e difundir metodologias de ensino utilizando materiais
didáticos. Promovendo discussões que possam contribuir para a Educação Matemática, possibilitando aos
alunos a obtenção do conhecimento, buscando solucionar problemas, focando na aprendizagem do aluno,
através de uma metodologia diferenciada. Por meio de atividades lúdicas, consegue atenuar as
dificuldades existentes e proporciona novas alternativas didáticas. Despertando nos alunos uma
competitividade saudável, ou seja, que ele se sinta desafiado.

Palavras-chave: Laboratório, matemática e ensino.

RESUMEN

El laboratorio de matemáticas es una proyecto docente de la Universidad Federal de Alagoas, que busca
crear las condiciones para que los alumnos puedam descubrir o redescubrir ES posible compreender
matemáticas em uno de un suscitar de interés y curiosidad de lós alumnos lúdica y agradable. El
Laboratorio de Matemáticas buscadesarrollar y diseminar métodos de enseñanza que utilizan materiales de
instrucción. Promover debates que puedan contribuir a el conocimento matemático, lo que permite los
estudiantes adquieren conocimientos, buscando resolver los problemas, centrado em el aprendizaje del
alumno, utilizando una metodología distinta. A través de divertidas actividades, queremos paliar las
dificultades y proporciona nuevas alternativas didácticas. Despertar en el alumno una competitividad sana,
es decir, que se siente desafiado.

Palabras clave: Laboratorio. Matemáticas. Educación.

INTRODUÇÃO
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Muitas vezes pensamos que a melhor forma de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem é
simplesmente descobrir uma fórmula mágica que supra o desinteresse, a falta de concentração, a
indisciplina e as dificuldades de aprendizagem. No entanto, o Laboratório de Matemática surge com o
propósito de melhorar a qualidade do ensino a partir de novas metodologias de ensino na matemática.
Buscando caminhos que desafiem os alunos a encontrar soluções que tratem de conteúdos essenciais no
ensino da matemática.

Assim o papel da escola não é basicamente ofertar um grande número de informações ou conteúdos, mas
principalmente, tarefas escolares voltadas em maiores proporções para aspectos relativos, valorizando a
curiosidade, o prazer em aprender de uma forma inovadora e atrativa. Desencadeando soluções e
ampliando a capacidade de concentração, tornando o ambiente de sala de aula mais agradável e favorável
à aprendizagem.

O uso de materiais concretos no ensino da matemática permite ao aluno compreender o conteúdo
abordado por completo. Deixando de ser apenas o receptor de conteúdos transmitidos pelo professor, ou
seja, ele passa a apreender de forma real e passa a interagir com o objeto de conhecimento e estabelece
suas próprias hipóteses.

(...) 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 claro que a simples manipulação do material não produz o conhecimento. O professor precisa
estabelecer a mediação entre o aluno e o conhecimento. O laboratório é uma metodologia que se
caracteriza pela preocupação em conduzir o aluno a um caminho de verificação e informação, seja através
de resolução de problemas, jogos, ou materiais concretos.

A contribuição no uso de materiais didáticos no processo de ensino–aprendizagem na matemática tem sido
analisada e discutida nas pesquisas em Educação Matemática. Diversos educadores e teóricos, como
Piaget, Souza e Malba Tahan já colocaram a importância dos materiais didáticos, dando destaque aos
manipuláveis, na aprendizagem do aluno. Todos eles destacam que a aprendizagem se dá do concreto
para o abstrato. Esses materiais “podem ser um excelente catalisador para o aluno construir seus saberes
matemáticos.” (LORENZATO, 2006, p. 21).

Assim o presente trabalho faz parte de um projeto multidiscplinar que envolve seis (06) acadêmicos dos
cursos de Ciências Exatas da UFAL – Campus Arapiraca e teve início em março de 2013. O projeto visa
transmitir o prazer que a matemática proporciona, através de artefatos que contribuem para
aprendizagem, incentivando e contribuindo de forma significativa para a implantação e manutenção de um
laboratório de matemática na Escola Estadual Professora Izaura Antônia de Lisboa, no município de
Arapiraca, AL. Através de uma pesquisa detalhada junto aos alunos e professores dessa escola é possível
obter um diagnóstico das dificuldades existentes nessa turma de alunos e, assim, escolhe-se os materiais
e métodos mais adequado que possam contribuir para um melhor processo ensino-aprendizagem e que
proveja alternativas que aprimorem metodologias de ensino. Dessa forma, espera-se que os alunos
tenham um contato mais prático com o artifício curricular, desenvolvendo o raciocínio lógico, a capacidade
de cálculo mental e que possibilite a compreensão de conteúdos matemáticos de uma maneira lúdica e
prazerosa.

O QUE É UM LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA
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O Laboratório de Ensino de Matemática é uma sala de construção de conhecimento matemático. Este
espaço propicia aos professores de matemática dinamizar seus trabalhos e enriquecer as atividades de
ensino-aprendizagem, tornando essa metodologia mais prazerosa e dinâmica.

Novos métodos no ensino da Matemática podem tornar o ensino mais eficaz e mais atrativo para o aluno,
despertando um interesse pelo estudo, proporcionando uma interação entre professor e aluno. A
matemática pode despertar o interesse, através de uma aula mais interativa e dinâmica, com a aplicação
de atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras, problemas sobre o cotidiano, desafio, histórias, entre
outros.

O laboratório de Matemática é um ambiente propício para que ocorram aprendizagens significativas. O
espaço visa atender todos os alunos, acompanhados de seus professores. Promovendo discussões que
possam contribuir para a educação, possibilitando aos alunos a obtenção do conhecimento, priorizando o
contato com diversos materiais didáticos; focando na aprendizagem do aluno. Propondo atividades lúdicas,
diminuindo as dificuldades e proporcionando novos conhecimentos através de jogos direcionados. Podendo
despertar nos alunos uma competitividade saudável, ou seja, que ele não só goste das atividades
trabalhadas no laboratório de matemática, como tenha vontade de ter êxito e principalmente que ele se
sinta desafiado a entender as regras e suas aplicações.

A implantação de um laboratório de matemática traz diversos benefícios:

• Estimula o respeito, a individualidade e o raciocínio lógico;
• Constrói conhecimentos concretos e aplicavéis;
• Desmistifica o “terrorismo” à Matemática;
• Reforça os conceitos matemáticos fundamentais;
• Buscam relações, propriedades e regularidades;
• Desperta o espírito investigativo e a autonomia crítica.

MATERIAIS CONCRETOS: O USO DE JOGOS MATEMÁTICOS

O uso de materiais concretos auxilia os professores e alunos durante o ensino, desmistificando a
complexidade da matemática e motivando os discentes pelo conteúdo e no reaproveitamento desses
materiais. Despertando no aluno a curiosidade na utilização desses materiais. Proporcionando a todos os
alunos uma metodologia de aprendizagem baseada em experiências concretas, promovendo uma melhor
compreensão dos conteúdos matemáticos.

Baseia-se em experiências concretas, promovendo uma melhor compreensão dos conteúdos matemáticos.
Com uma metodologia diferenciada no ensino, ressaltando a importância da utilização de materiais
concretos na produção do conceito de concreto, pra meio da matemática. Além da interação, participação
ativa e socialização de todos os alunos durante a elaboração e aplicação do jogo.

A ludicidade é um tema que aos poucos vem conquistando espaço no panorama educacional, admitindo
um trabalho pedagógico que contribui para a produção do conhecimento. A importância do lúdico para o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Muito mais do que uma simples brincadeira, o jogo
pode favorece e enriquece o processo de ensino-aprendizagem, o que é fundamental para aquele
professor que deseja através da brincadeira superar as dificuldades enfrentadas pelos alunos.

Conforme os PCN&39;s, "por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam
situações que se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por
analogia (jogos simbólicos): os significados das coisas passam a ser imaginados
por elas". Brasil (2001. PCN&39;s, 1º e 2º ciclos. Vol. III, p. 48).
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Os jogos podem abordar e resgatar o lúdico, aspectos do pensamento matemático que vêm sendo
ignorados no ensino. Acredita-se que no processo de desenvolvimento de táticas de jogo o aluno
envolve-se com o levantamento de conjeturas, aspecto fundamental no desenvolvimento do pensamento
científico, inclusive matemático. Baseia-se no processo de construção do conhecimento matemático do
aluno através de suas experiências com diferentes situações problemas, colocadas em forma de jogo.

Os jogos, além de benéficos para o desenvolvimento do raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de
manejar situações reais, servem de elemento facilitador no despertar do aluno para a importância da
matemática para a sua vida social, cultural e política. Baseado nisso, Borin (1996. p.09) diz que:

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a
possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos
que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da
situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande,
notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática,
apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a
seus processos de aprendizagem.

Os jogos são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento lógico, são apropriados para o
desenvolvimento de habilidades de pensamento. A responsabilidade de cumprir regras encoraja o aluno a
tomar iniciativa, mantendo sua concentração. Os jogos têm regras, instruções, definições, deduções,
desenvolvimento, utilização de normas e novos conhecimentos (resultados).

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO

A inserção de atividades de tipo laboratorial é uma das vertentes fundamentais, como modo de conseguir
qualidade na aprendizagem da Matemática no ensino básico. Despertando o interesse dos alunos em uma
disciplina tão ampla, complexas e que requer uma dedicação maior. Ressaltando uma proposta
pedagógica, um estudo, a partir de uma maneira divertida de encontrar nos materiais a solução para os
problemas que os alunos e professores enfrentam no dia-a-dia da sala de aula.

“(…) criação de Laboratórios de Matemática, como espaços ricos em materiais
adequados para a concretização de uma abordagem intuitiva e experimental
desta disciplina, recorrendo a materiais e software diversificado’’. (Colégio Santa
Madalena Sofia)

As tarefas escolares devem valorizar a curiosidade e a pesquisa, desencadeando soluções de problemas e
ampliando a capacidade de concentração, o que, certamente, torna o ambiente de sala de aula agradável
e favorável à aprendizagem qualquer que seja o conteúdo trabalhado.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho no laboratório tinha como ponto-chave a escolha quanto à organização do material didático,
que por sua vez seria utilizado em sala de aula por meio de intervenções junto aos alunos. Para um
trabalho ordenado e com resultados positivos é necessário que a metodologia adotada seja escolhida com
o intuito de fazer o aluno ir além da tentativa e erro, ou de jogar apenas pelo entretenimento, sem que
esse traga benefícios cognitivos. Por isso, foi fundamental escolher um procedimento que permitisse o
desenvolvimento de competências e habilidades E raciocínio lógico.

Dentre os diversos materiais de apoio pedagógico que compõe o Laboratório de Matemática, destacam-se
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os seguintes:

• Ábaco educativo;

•Blocos lógicos;

•Dominó educativo (conjunto de trânsito);

•Dominó educativo (conjunto de quantidade);

•Tangram;

•Balança de discos;

•Discos de fração;

• Sólidos ou módulos geométricos;

•Réguas;

•Transferidor;

•Compasso;

• Jogo da velha;

• Trena;

•Jogos populares (damas, dominó, xadrez);

•Quebra-cabeças;

• Livros técnicos;

•Blocos de bases,

•teodolito;

•dinamômetro;

• kit para construção de poliedros;

• Esquadros;

•Geoplanos;

•Materiais para estudo de planos cartesianos (gráficos, planilhas, mapas da cidade, etc);

•Materiais para estudo de estatísticas (cartazes, tabelas, gráficos, etc);

•Materiais para estudo de probabilidade (moedas, roletas, dados, tetraedros e etc).

RESULTADOS OBTIDOS

Além do trabalho com a teoria e a prática de forma simultânea e unificada, criou-se, um espaço destinado
ao uso do material didático existente no laboratório.

A princípio realizou-se uma coleta de dados por meio de uma pesquisa com os alunos que utilizam o
laboratório. O objetivo desse questionário foi extrair o máximo de informações que refletisse a importância
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para o aluno da utilização deste espaço como ferramenta para o seu aprendizado. Todos os materiais
utilizados encontram-se no laboratório. As perguntas e respostas realizadas com os alunos podem ser
observadas na tabela abaixo.

Durante a pesquisa foram utilizados os seguintes materiais existentes no laboratório:

•Dominó educativo (conjunto de quantidade);

•Tangram;

•Jogos populares (damas, dominó, xadrez);

•Quebra-cabeças;

• Jogo da velha.

Os jogos possuem um papel educacional, para jogar requer disciplina, cumprir regras, tomar decisões,
participar ativamente e estabelecer uma socialização. Muito mais do que uma simples brincadeira, o jogo

pode favorece e enriquece o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, acreditamos que os resultados

encontrados, bem como as questões levantadas contribuiram para uma discussão sobre os benefícios em

se usar tal metodologia na turma estudada. Com a ajuda e a contribuição da comunidade escolar, dos

alunos, da equipe pedagógica, da direção e dos professores de matemática, muitos resultados positivos

foram obtidos, tais como: era perceptível a interação e participação ativa de todos os alunos durante a

realização dos jogos, o entrosamento, a compreensão.

Percebe-se que as mesmas se sentiam mais a vontade para fazer questionamentos por se encontrarem
em um ambiente descontraído e que propiciava o interesse e motivação. Aumentando a capacidade de
raciocínio, concentração, persuasão, cordialidade, cooperação, respeito pelo próximo. Desta forma, os
jogos se mostraram dinâmico, contribuindo para a aprendizagem, revisão e a fixação de conteúdo.

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

RESULTADOS

Perguntas Respostas

Aulas interativas com jogos e software podem
contribuir para a aprendizagem

Sim 85%

Não 15%

Dos itens ao lado, qual pode contribuir para o
aprendizado a partir da utilização do laboratório
de matemática

43% - Desenvolver o prazer pelo estudo da
Matemática,

33% - Desenvolver o raciocínio lógico,

24% - Desenvolver a capacidade de resolver
problemas.

Qual jogo matemático que você mais gostou e
tirou mais proveito para sua aprendizagem

38% - Sudoku

20% - Dominó

28% - Jogo da velha
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14% - Kakuro

Qual conteúdo matemático que você mais
aprendeu durante o jogo

47% - raciocínio lógico

32% operações

21% outros

Fora do ambiente escolar você utilizaria esses
jogos

Sim 70%

Não 15%

Talvez 15%

CONCLUSÃO

É notório que metodologias alternativas são sempre bem vindas ao processo ensino-aprendizagem.
Possibilitou novas metodologias no ensino da disciplina e proporcionou aos alunos, futuros professores, a
percepção de sua capacidade de elaborar a construção do conhecimento, situações-problema, desafios ou
jogos.

Nota-se que o trabalho com jogos colabora para que as crianças decubram ou redescubram que é possível
aprender e conhecer, e ainda de uma forma prazerosa, despertando o interesse e prendendo a atenção.
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. 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. 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 ideias.

Ademais, a experiência vivenciada pelos acadêmicos da UFAL nessa etapa preliminar de estudo tem
proporcionado grande enriquecimento na formação profissional e acadêmica, a interação entre
universidade de comunidade escolar proporcionou grande avanços nas escolhas de metodologias que
satisfaçam as realidades locais dos alunos da rede pública, que na maioria das vezes permancem
marginalizados e alheios a novas tendências de ensino.
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