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RESUMO 

 

SILVA, R. A. O uso de material didático de manipulação no cotidiano da sala de aula de 

matemática. 2012. 125f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 

Campina Grande, 2012. 

  

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a contribuição do uso de material didático 

de manipulação no processo de ensino-aprendizagem de Matemática no cotidiano da sala de 

aula, durante o desenvolvimento de conteúdos. Fundamentamos esta pesquisa nos processos 

de internalização, mediação, formação de conceitos da teoria sócio construtivista de Vigotski, 

assim como, em pesquisas de Fiscarelli, Nacarato, Lorenzato, Aguiar, Turrioni, Fiorentini e 

Miorim, que exploram o uso de material didático e do laboratório de ensino de Matemática 

em sala de aula. O trabalho foi desenvolvido na modalidade de pesquisa qualitativa, em que 

optamos pela abordagem pesquisa pedagógica, de Lankshear e Knobel, em que atuamos como 

o professor-pesquisador da nossa própria sala de aula. O trabalho de campo foi realizado em 

uma turma de 9
o
 ano do ensino fundamental, em uma escola da rede particular de Campina 

Grande. Ao pesquisar as concepções de vários autores sobre o tema, identificamos algumas 

limitações de ordem direta quanto ao uso do material didático de que não podemos usá-lo em 

todas as aulas ou conteúdos e de ordem indireta como a exigência de um tempo maior de 

planejamento e elaboração de recursos para a sua utilização em sala de aula. Em relação às 

possibilidades, destacamos a socialização no trabalho em grupo, de um aluno mais atuante e 

reflexivo em relação ao ensino-aprendizagem da Matemática e uma participação mais ativa na 

relação professor-aluno. Identificamos que seu uso pode qualitativamente mediar o ensino-

aprendizagem de determinados conteúdos. Ao apresentar situações de ensino onde o material 

didático de manipulação se faz presente, discutiremos como desencadear a formação de 

conceitos científicos no educando, tendo o professor como mediador desse processo. Entre os 

resultados obtidos destacamos: um envolvimento mais intenso do aluno nas atividades 

desenvolvidas e em trabalhos de grupos, uma compreensão mais profunda dos conceitos 

matemáticos, com uma possibilidade maior de sair da atividade manipulativa mediada para a 

atividade mental. 

 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Material Didático de Manipulação. Laboratório de 

Ensino de Matemática. Formação de Conceitos. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, R. A. The use of manipulative material for daily manages in the Mathematics 

classroom 2012. 125f. Master Degree paper – State University of Paraíba – UEPB, Campina 

Grande, 2012. 

 

 

The present work has as its aims to check the contribution of manipulative materials in the 

learning and teaching process of Mathematics in the classroom routine during contents 

development. The research has been based in the processes of internalization, mediation, 

concept formation of Vigotski’s social constructive theory, as well as in researches de 

Fiscarelli, Nacarato, Lorenzato, Aguiar, Turrioni, Fiorentini and Miorim, making use of 

manipulative materials and Mathematics teaching laboratory from the classroom. The 

research has been developed on the qualitative research mode, where we make the option for 

the teacher research approach, where we act as researcher teacher in our own classroom. The 

field work was done in 9
th

 year class of elementary school in a private school in Campina 

Grande city. When researching about several authors’ concepts about the theme, we identified 

some limitations of a direct order about the manipulative material usage which we cannot use 

in all classes, or some contents of indirect order as a demand of a longer time for planning, 

and use of resources for the use in the classroom. About the possibilities, we remark the 

socialization in the team work, of a more performing and thoughtful student in relation to the 

teaching-learning of Mathematics, and a more active participation in the teacher-student 

relationship. We identified at this use can link the teaching-learning process of certain 

contents in a qualified way. Presenting some teaching situations where the manipulative 

material is present, we will discuss how to work out scientific concept formation on the pupil, 

being the teacher a linking subject in this process. Among the obtained results we highlight: 

the student’s more intense involvement in the developed activities and in team work, a deeper 

comprehension of Mathematics concepts, with a larger possibility of leaving the guided 

manipulating activity towards a mental activity. 

 

 

Key words: Mathematics Education. Manipulative material. Mathematics teaching 

laboratory. Concept formation.      
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história muitos educadores, dentro de suas concepções de ensino e 

aprendizagem, defenderam a manipulação e/ou a visualização como elemento desencadeador 

da aprendizagem. Podemos destacar tanto em Lorenzato (2006) que afirma que “a ação do 

indivíduo sobre o objeto é básica para a aprendizagem”, embora esta ação, seja 

essencialmente mental para que a aprendizagem se efetive, quanto em Fiorentini e Miorim 

(1990), que vários educadores ao longo últimos séculos tinham uma preocupação com o 

aprender através de uma ação direta do indivíduo sobre o objeto, entre eles se destacam: 

Comenius (1592-1671), Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Montessori (1870-

1952), Decroly (1871-1932) entre outros,  

A utilização de materiais didáticos de manipulação não deve ser restrita à manipulação 

dos alunos de forma não estruturada, mas faz-se necessária uma ação mediadora do professor 

em relação à construção do processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

Identificamos a preocupação de vários pesquisadores sobre o “como” e “quando” o 

uso de jogos e outros recursos têm sido utilizados por parte dos professores, como 

observamos em Fiorentini e Miorim (1990, p. 5) ao discutirem sobre a participação em 

eventos da área sobre o tema, que “os professores ficam maravilhados diante de um novo 

material ou de um jogo desconhecido”. 

É necessário que seu uso esteja atrelado a objetivos bem definidos quanto ao aspecto 

de promover a aprendizagem da matemática, ou seja, a um pensar sobre a ação pelo professor. 

Afinal, o aluno é um sujeito ativo na construção do seu conhecimento; ele aprende a partir de 

suas experiências e ações, sejam elas individuais ou compartilhadas com o outro. Por isso a 

mediação por parte do professor é fundamental para contribuir na construção dos conceitos 

matemáticos. 

Para Nacarato (2005, p.4), ao discutir sobre a forma como muitos professores 

questionam a utilização dos MDM nas aulas de matemática, afirma que “um uso inadequado 

ou pouco exploratório de qualquer material manipulável pouco ou nada contribuirá para a 

aprendizagem matemática”. O importante para esta autora seria a forma adequada como 

utilizamos tais recursos didáticos. 

       Lorenzato (2008, p.20) destaca a importância de começar pelo concreto para poder 

alcançar ideias mais abstratas na aprendizagem de conceitos matemáticos: 
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Essa é uma caminhada de ensino aparentemente contraditória principalmente para 

matemáticos que acreditam ser a abstração (se referindo à matemática) o único 

caminho para aprender matemática. Na verdade, assim como é preciso abrir mão do 

rigor para se conseguir o rigor, para se alcançar a abstração é preciso começar pelo 

concreto. 

 

Ao compreender a real necessidade de um ambiente estruturado onde o professor e 

seus alunos tenham condições de exercer um trabalho com maior compreensão das ideias 

matemáticas exploradas e tendo o professor, clareza em relação ao uso de material didático de 

manipulação (MDM), compreendendo os momentos em que eles podem contribuir para 

diversificar as abordagens didáticas que o professor deve realizar. 

O professor exerce papel fundamental no processo de mediação entre o aluno e a 

formação de conceitos científicos, fomentando a interação e a construção de um ambiente 

educacional que viabilize a aprendizagem. 

Apresentamos uma pesquisa desenvolvida dentro do nosso ambiente de trabalho, 

numa turma de 9
o
 ano do ensino fundamental da cidade de Campina Grande, ao compreender 

melhor o ambiente dinâmico e complexo que ela representa. Identificamos a necessidade de 

melhorar nossa prática educacional. 

Este trabalho objetiva identificar como uma proposta de ensino-aprendizagem com o 

uso de material didático de manipulação pode contribuir para a construção de conceitos 

científicos dentro de uma sequência regular de conteúdos em uma turma de Matemática. 

Quais as contribuições do uso do material didático de manipulação no 

desenvolvimento dos conteúdos matemáticos na sala de aula? E com que periodicidade 

pode ser o seu uso no desenvolvimento dos conteúdos? 

Esse é o problema desta pesquisa pedagógica desenvolvida em sala de aula. O trabalho 

de campo foi desenvolvido pelo próprio professor–pesquisador, dentro de sua realidade de 

sala de aula. 

Como fundamentação teórica, exploramos aspectos do processo de internalização, a 

mediação, a formação de conceitos e a zona de desenvolvimento proximal da teoria sócio 

histórica de um dos principais pensadores do estudo da natureza humana, Vigotski, que no 

início do século XX, produziu importantes trabalhos em parceria com Luria e Leontiev. Ao 

analisar o processo de formação de conceitos na criança e quando se busca investigar as 

relações de interação que o indivíduo mais experiente (no caso do professor) possa mediar 

para que a criança (no caso dos alunos investigados) possa desenvolver os saberes 

matemáticos que estão envolvidos na atividade. 
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O trabalho fundamenta-se em pesquisas já publicada, onde identificamos que a 

utilização de materiais didáticos de manipulação (MDM) nas aulas de Matemática vem sendo 

discutido por vários pesquisadores como: Carvalho (1994), Aguiar (1999), Moura (1999), 

Cedro (2004), Nacarato (2005), Lorenzato (2006), Rocco (2010), entre outros autores que 

defendem a discussão sobre a utilização de tais recursos no ensino de matemática. 

Tais autores alertam para a necessidade que o professor tenha clareza dos objetivos, 

possibilidades e limitações da metodologia de ensino-aprendizagem que está adotando 

durante sua prática educacional, tendo a sua utilização como um importante recurso auxiliar 

na exploração e assimilação dos conceitos matemáticos explorados. 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, dentro do ambiente escolar, é que 

conseguimos compreender a necessidade de refletir sobre o processo de construção do saber 

matemático envolvido e referenciar um aporte teórico baseado nas ideias de Vigotski e de 

seus colaboradores, capaz de contribuir para a compreensão do objeto de pesquisa. 

Para isto foram utilizadas a própria sala de aula e o espaço do Laboratório de Ensino 

de Matemática de uma escola particular entre maio e novembro de 2010, durante o horário 

normal das aulas desta disciplina e a turma escolhida foi a do 9
o
 ano do ensino fundamental, 

com 18 alunos do expediente da tarde, ao longo de 62 aulas. O fato de a turma ser única  

facilitou o planejamento das aulas, assim como por ser um período em que o professor-

pesquisador dispunha de um tempo maior para as observações e registro das aulas durante a 

semana.  

 As aulas foram desenvolvidas de modo a explorar a temática da discussão desse 

trabalho, na medida em que o uso de material didático de manipulação e/ou o espaço do 

Laboratório de Ensino de Matemática se faziam necessários para explorar os conceitos 

matemáticos envolvidos, apresentando-se uma sequência das aulas com o registro dos 

conteúdos trabalhados, de seus objetivos, com as observações e análise dos dados. 

Para Vigotski (2007, p.97), os professores exercem um papel primordial no processo 

de aquisição do conhecimento, pois sem o auxílio de parceiros mais experientes as crianças 

não seriam capazes de decifrar sozinhas as conquistas da cultura humana. Desta forma, é 

preciso que o professor vivencie um processo de formação teórica e prática que lhe permita se 

apropriar de forma consciente de sua realidade e que busque encontrar estratégias de ensino-

aprendizagem que se adequem à realidade de sua sala de aula. 

Nesta perspectiva, o professor assume um papel de mediador da relação entre a criança 

e o mundo que lhe cerca, pois os objetos da nossa cultura só fazem sentido quando 

compreendemos seu uso social. De forma ativa o sujeito passa a se relacionar com um 
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universo de informações, significados e formas próprias de conduta, interagindo de maneira 

plena com o ambiente e de acordo com o conjunto de experiências vivenciadas por ele ao 

longo de sua própria história e na relação com os elementos da sua cultura. 

Buscamos construir uma discussão em torno dos limites e contribuições do uso de 

material didático de manipulação nas aulas de Matemática, tendo como suporte um 

levantamento bibliográfico em torno do tema deste trabalho, cuja estrutura se divide da 

seguinte forma: Introdução; A trajetória da pesquisa; O uso de material didático de 

manipulação na formação de conceitos científicos; O laboratório de ensino de Matemática 

como suporte para uma prática reflexiva; O projeto de pesquisa em ação: descrição e 

observação da experiência realizada e Considerações finais. 

 Após a introdução, que se segue, apresenta-se o Capítulo I, com uma discussão em 

torno da trajetória do pesquisador em direção ao tema, explorando sua aproximação em torno 

do uso de material didático de manipulação na sala de aula de Matemática. 

 No Capítulo II, fazemos a discussão em torno do objeto de pesquisa dentro de uma 

fundamentação teórica escolhida, trazendo uma revisão de literatura que possa servir como 

aporte teórico para fundamentar o trabalho desenvolvido. Identificando um movimento de 

pesquisa em torno do uso de MDM e o processo de intervenção do professor. 

 Ao longo do Capítulo III, apresenta-se uma discussão em torno do Laboratório de 

Ensino de Matemática e do uso de materiais didáticos de manipulação, ao buscar 

compreender suas possibilidades e limitações em relação ao processo de ensino aprendizagem 

durante as aulas de Matemática. 

 No Capítulo IV, identificam-se as propostas idealizadas dentro do campo de pesquisa, 

o levantamento e análise de dados, a metodologia utilizada e as escolhas utilizadas durante o 

percurso da área de investigação. 

 Por último, traremos nossas considerações finais acerca do papel do material didático 

de manipulação dentro de uma sequência de aulas, fundamentada teoricamente numa 

perspectiva sócio construtivista, com suas possibilidades de aplicação dentro do processo de 

construção do conhecimento matemático, de acordo com as concepções do professor 

pesquisador. Apresentamos alguns resultados obtidos como o uso desta metodologia de 

ensino e aprendizagem, tendo o professor como mediador e pesquisador de sua sala de aula de 

Matemática. 

 Desta forma, este trabalho procura contribuir com discussões em torno de uma 

proposta de ensino-aprendizagem de Matemática onde o aluno possa exercer um papel mais 

ativo e reflexivo sobre os conceitos científicos que estão sendo trabalhados em sala de aula, 
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onde os temas do uso do material didático de manipulação e o Laboratório de Ensino de 

Matemática adquirem importância como recursos metodológicos que possam contribuir como 

ferramentas auxiliares na mediação do professor na sala de aula de Matemática. 
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1.  A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo traremos uma discussão em torno da caminhada do autor em direção ao 

tema deste trabalho, seus momentos de escolha em direção ao objeto desta pesquisa e alguns 

aspectos que culminaram neste trabalho de investigação em torno do uso do material didático 

de manipulação (MDM) na sala de aula de matemática. 

 

1.1 O processo de amadurecimento da pesquisa 

 

Nossa trajetória profissional se deu no ano de 1995 quando concluímos nossa 

Licenciatura de Ensino de Matemática e começamos a lecionar depois de três anos de 

formação acadêmica. Apesar de poucas experiências na escola pública, nossa atividade 

profissional se deu ao longo de 17 anos de sala de aula, em várias escolas particulares da 

região da cidade de Campina Grande, Paraíba. 

A atividade profissional no ensino privado nos proporcionou dificuldades no âmbito 

da liberdade de escolha do currículo, mas também possibilitou a oportunidades no processo de 

formação continuada, através de um grupo de estudo de professores de Matemática, as 

semanas pedagógicas e de planejamento, bem como os encontros e eventos com vários 

educadores e pesquisadores locais e nacionais. Contribuindo para o acesso a uma formação 

continuada, apesar de limitada, e tendo como objetivo principal atender as necessidades e 

interesses das escolas, mas que possibilitou o contato com trabalhos desenvolvidos dentro do 

campo da educação. Este fato sedimentou nossa orientação em diversos trabalhos 

apresentados pelos alunos em exposições de cultura, artes e conhecimento das escolas 

envolvidas. 

A caminhada profissional proporcionou a necessidade de um olhar sobre nossa prática 

e em relação ao processo de qualificação profissional, identificando nas atividades de sala de 

aula, com o uso de materiais didáticos de manipulação, um maior envolvimento da maioria 

dos alunos em relação às aulas de Matemática ou uma relação mais prazerosa em relação à 

dinâmica de trabalho em torno do ensino e aprendizagem desta disciplina. 

Nesta compreensão identificamos, mesmo que empiricamente, que conseguíamos 

envolver os alunos por mais tempo ao longo das aulas com o uso de MDM. 

Entretanto, sentimos falta de conhecimento teórico que nos permitisse aprofundar o 

trabalho com uma metodologia de ensino e aprendizagem e nos fizesse compreender as 
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concepções, possibilidades e limitações em torno de uma exploração mais aprofundada na 

sala de aula de Matemática. 

Assim, nosso ingresso em um Curso de Especialização em Ensino de Matemática, 

iniciado no final de 2008 e concluído no início de 2010, oferecido por um convênio entre a 

Fundação Regional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FURNE e o Centro 

Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, permitiu um contato mais próximo com a Educação 

Matemática e com discussões em torno uso do Laboratório de Ensino de Matemática na 

escola básica. 

O espaço de discussão gerado durante as aulas foi bastante motivador, no intuito de se 

procurar trocar experiências vividas, perceber possibilidades e limitações do processo de 

formação inicial, rever concepções e crenças. Tal experiência nos estimulou a nos 

submetermos ao processo de seleção no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática – MECM pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. À época da 

aprovação no programa de mestrado, em março de 2009, tínhamos como proposta inicial de 

projeto de pesquisa explorar metodologias de ensino com o uso do Laboratório de Ensino de 

Matemática na escola básica, mas durante o processo de orientação e com as discussões em 

torno do tema e seus objetivos, o projeto inicial foi revisado e sofreu mudanças que o 

enriqueceram ainda mais, redirecionando a pesquisa em torno do uso do material didático de 

manipulação, identificando sua contribuição, possibilidades e limitações no processo de 

mediação do professor entre o aluno e os saberes envolvidos. 

Outro aspecto importante e que fortaleceu nosso aprofundamento teórico sobre o tema 

diz respeito à publicação de artigos e comunicações em eventos da área como: o VI EPBEM – 

Encontro Paraibano de Educação Matemática, realizado em novembro de 2010 na cidade de 

Monteiro (PB), XIV e XV EBRAPEM – Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação 

em Educação Matemática, realizados em setembro de 2010 na cidade de Campo Grande (MS) 

e em setembro de 2011 em Campina Grande (PB), respectivamente. 

A participação em tais eventos externos e a apresentação em diversos trabalhos locais 

dentro da própria universidade (UEPB) como o SECEM – Seminários de Ensino de Ciências 

e Educação Matemática e as apresentações e discussões no GEPEP – Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Educação e Pós-Modernidade – contribuíram para o amadurecimento teórico em 

torno do tema de pesquisa. 

A necessidade de apresentar propostas de trabalho que explorassem os aspectos 

práticos e de aplicações da Matemática no ambiente de trabalho, com a necessidade de 

apresentar uma proposta pedagógica que diversifique as estratégias metodológicas do ensino 
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desta disciplina por parte dos professores, motivou nossa procura por atividades relacionadas 

ao uso dos recursos didáticos que pudessem ser exploradas na própria sala de aula ou com a 

aquisição de uma sala que em parceria com o professor de robótica da escola, funcionou como 

Laboratório de Ensino de Matemática e Laboratório de Robótica.  

Entretanto, a falta de objetivos bem definidos sobre o uso dessa linha de pesquisa, 

mostrou a necessidade de um amadurecimento teórico e prático em torno do Laboratório de 

Ensino de Matemática (LEM) e do uso do material didático de manipulação nas aulas desta 

disciplina, buscando evidenciar um quadro teórico sobre as pesquisas publicadas, assim como 

tentar aprofundar nossa compreensão em torno de propostas de ensino-aprendizagem que 

explorassem a temática. Nesta perspectiva, escolhemos trabalhar com uma sequência regular 

de conteúdos numa turma de matemática de 9
o
 ano da escola básica.  

 

1.2 Aproximação com o tema da pesquisa 

 

Quando observamos o processo de formação inicial dos futuros professores de 

Matemática nas licenciaturas, percebemos certa dificuldade de entender a realidade da sala de 

aula como algo dinâmico e complexo. Não basta apenas dominar conteúdos e depois 

reproduzi-los em sala de aula, como se os alunos já tivessem compreendido de forma clara os 

objetivos e a necessidade de trabalharem com eles. É preciso assumir outros papeis e 

propostas metodológicas dentro de uma comunidade escolar mais dinâmica e que possam 

envolver o aluno de forma mais ampla. 

Podemos perceber certo distanciamento entre o professor que está atuando na escola 

básica e o resultado das pesquisas acadêmicas sobre este tema. Além disso, o professor, que já 

está atuando na escola básica e que resolve atuar no campo da pesquisa acadêmica, precisa 

passar por um período de reconstrução de concepções e de incertezas em torno da construção 

da pesquisa. 

De acordo com Civardi; Ribeiro; Gonçalves Júnior (2010, p. 15): 

 

A construção do objeto de pesquisa, sua problematização, bem como a definição de 

uma metodologia eficiente, capaz de levar a resultados confiáveis e validáveis, tudo 

isso faz com que o pesquisador iniciante perca algumas noites de sono; muitas 

vezes, por que: não compreende bem o sentido de pesquisa científica, ainda não tem 

leitura suficiente acerca do tema que pretende investigar, não possui a consciência 

do volume de trabalho que uma pesquisa exige, não possui clareza de como elaborar 

e articular a metodologia ao tema, ao problema e à análise dos dados. 
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Neste período de construção da pesquisa acadêmica torna-se evidente a necessidade do 

iniciante rever concepções e se aprofundar em torno de uma temática investigativa. 

Segundo Andrade (2009, p.113), existe um descompasso entre a pesquisa produzida na 

área da educação matemática e aquilo que o professor acredita e pratica em sala de aula. É 

como se o professor que está atuando no ambiente escolar fosse perdendo o olhar sobre o 

processo e, aos poucos, não acreditando na sua capacidade de intervir positivamente para 

melhorar o seu fazer pedagógico. 

Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 72) observam que muitos professores da escola básica 

criticam as pesquisas acadêmicas relacionadas ao tratamento e investigação da prática 

pedagógica, identificando um distanciamento do resultado dessas pesquisas com a sala de 

aula. Mesmo com os questionamentos da comunidade acadêmica em relação às tentativas de 

pesquisas colaborativas entre professores do ensino básico e professores universitários, existe 

um consenso de que “o professor, ao refletir e sistematizar sua prática escolar produz 

saberes”. 

É preciso entender que a sociedade atual continua em constante processo de 

transformação e que, desta forma, professor e escola precisam entender estas modificações, 

que exigem do professor um repensar sobre o seu fazer em sala de aula, a forma como abordar 

e conduzir sua prática diária, fundamentada teoricamente no modo como atuamos e 

compreendemos o processo de ensino e aprendizagem. Isto permite que o professor possa dar 

continuidade ao seu processo de formação para poder se adaptar e trabalhar melhor, dentro da 

realidade em que está inserido, podendo observar e refletir sobre o seu fazer pedagógico de 

modo a agir como um pesquisador de sua própria realidade.  

       Tal forma de atuar vai permitir que, ao adentrar de forma mais consciente em relação 

ao processo de formação inicial, possa compreender e aplicar melhor os fundamentos teóricos 

do universo metodológico e didático em sua prática educacional, e atuar de forma mais 

consciente e segura nas dificuldades dos problemas educacionais que vivencia. 

 Buscando construir uma fundamentação teórica em torno de diferentes metodologias 

de ensino que possam contribuir com nossa prática educacional, realizamos um levantamento 

bibliográfico em torno do trabalho com o uso do material didático nas aulas de Matemática e 

das diferentes concepções de exploração do LEM. 

O processo de formação inicial dos futuros professores de Matemática nos cursos de 

licenciatura tem mostrado avanços com o desenvolvimento e a consolidação da Educação 

Matemática como área de conhecimento científico, capaz de contribuir significativamente na 

formação dos futuros profissionais, tendo as disciplinas de formação pedagógica, como por 
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exemplo, as relacionadas ao Laboratório de Ensino de Matemática, adquirido uma 

importância maior no sentido de propor a revisão da forma como o licenciando direciona seu 

olhar para a complexidade do espaço da sala de aula, na exploração de diferentes propostas 

metodológicas de ensino na formação inicial dos alunos de licenciatura em Matemática. 

A reestruturação dos programas de muitos cursos de licenciatura no nosso país, 

substituindo o antigo modelo de três anos de disciplinas de conteúdos relacionados à 

Matemática e um ano de disciplinas de cunho pedagógico, possibilitou um olhar mais atento 

sobre a formação do futuro professor dentro de um processo contínuo de formação nos atuais 

cursos de licenciatura.  

Pretendemos lançar um olhar na perspectiva do professor que já atua na escola básica, 

sobre suas experiências vivenciadas em sala de aula, seu processo de formação inicial e 

continuada e de que forma nosso modelo de organização da escola e da sociedade tem 

influenciado na sua prática docente. Desta forma, faremos considerações sobre a sala de aula 

de Matemática, de acordo com nossas crenças, reflexões e limitações. 

 Pretendíamos inicialmente investigar o uso do laboratório de ensino de Matemática 

nas séries finais do ensino fundamental, baseando-se em atividades desenvolvidas no 

ambiente escolar e na participação em alguns eventos direcionados ao tema, com o processo 

de orientação em relação ao objeto de pesquisa. Identificamos que nossa proposta de trabalho 

tinha uma identificação maior com o uso do material didático de manipulação na regularidade 

das aulas de Matemática e o redirecionamos. 

 Fundamentamos nosso trabalho nas ideias de Vigotski e de outros pesquisadores em 

âmbito nacional e internacional para justificar esta pesquisa qualitativa que explora o processo 

de utilização do material didático de manipulação e o ambiente do laboratório de ensino de 

matemático como instâncias auxiliares para a atividade pedagógica de sala de aula dentro do 

ambiente da escola em que atuamos. 

 Dificuldades surgiram e foram muitas ao longo da caminhada sobre o quê e o como 

investigar, no processo de amadurecimento de quem se aprofunda numa pesquisa pedagógica. 

Depois de tanto tempo longe do ambiente acadêmico, as etapas que devíamos vencer em 

relação à administração do tempo foram trabalhadas durante o processo de orientação. 

 Procuramos entender teoricamente as dificuldades enfrentadas antes da pesquisa e 

durante o exercício de nossas atividades como professor em anos anteriores para entender: por 

que ao utilizar os recursos dos materiais didáticos de manipulação, os alunos demonstravam 

um envolvimento maior em relação a outras aulas? Qual o motivo de muitos alunos 

continuarem tendo dificuldades de entender e aplicar os conceitos trabalhados durante a 
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realização dos exercícios? Em que os materiais didáticos de manipulação podem auxiliar no 

processo de aquisição dos conceitos matemáticos envolvidos?  

 Como a maioria dos alunos trabalhou conosco no ano anterior, conhecíamos bem o 

perfil do grupo em relação à regularidade das aulas de Matemática, avaliações realizadas, 

reuniões pedagógicas e nas dificuldades dos alunos em relação aos conteúdos envolvidos em 

sala de aula. 

 Durante o início da pesquisa, combinamos trabalhar em grupos sempre que necessário, 

de forma individual quando preciso ou com toda a turma, estimulando-os a se colocarem 

oralmente ou por escrito, sempre que lhes fosse pedido, ao sentirem dificuldades ou quando 

percebessem alguma observação pertinente, trazendo uma discussão em torno das impressões 

dos alunos e nossa, como professor-pesquisador, sobre as atividades com o uso de MDM, as 

dificuldades na realização do que era proposto, bem como a forma como eles percebiam e 

davam sentido aos conceitos científicos trabalhados. 
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2. O USO DE MATERIAL DIDÁTICO DE MANIPULAÇÃO NA 

FORMAÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS 

 

Neste Capítulo, apresentaremos a questão de pesquisa, pressupostos teóricos, caminhar 

metodológico, descrição e análise de dados, bem como o norteamento destes para o 

desenvolvimento das atividades realizadas em sala de aula. 

 

2.1 A problemática 

 

 Na literatura acadêmica, vários autores têm destacado a importância do uso de material 

didático de manipulação (MDM) na sala de aula. Nacarato (2005), identificou em várias 

pesquisas publicadas, uma preocupação sobre as concepções do professor em torno do uso de 

MDM no ensino de Matemática, destacando que Pestalozzi, já no século XIX, defendia que a 

educação deveria ser realizada com ações concretas e experimentações. 

Lorenzato (2006) destaca a contribuição de diversos pesquisadores antes mesmo de 

Pestalozzi, como Comenius, Locke e Rousseau, que defendiam a ação do sujeito sobre o 

objeto visando à aprendizagem, assim como a contribuição de diversos teóricos do século XX, 

dentre eles: Dewey, Montessori, Piaget, Vigotski e Bruner, destacando, ainda, muitos de seus 

sucessores, que reconhecem a eficácia do uso do material didático na aprendizagem. 

No Brasil, a tendência de ensino de Matemática, conhecida como empírico-ativista, 

que surge na década de 1920, influenciou a publicação de trabalhos de Julio César de Mello e 

Souza (Malba Tahan) e Manoel de Jairo Bezerra, com o livro “O material Didático no Ensino 

de Matemática”, que foi premiado em 1961 pelo Ministério da Educação e Cultura, entre 

outros trabalhos e autores que contribuíram com a publicação de tais recursos didáticos na 

sala de aula.  

Mesmo com um ensino de Matemática, ainda influenciado pelo Movimento da 

Matemática Moderna, o que contribui para que na década de 1970, fosse dada uma menor 

atenção ao uso do material didático na sala de aula. Discussões mais recentes em torno do uso 

do material didático de manipulação (MDM) nas aulas de Matemática têm sido feitas por 

pesquisadores brasileiros como Fiorentini e Miorim (1990), Lorenzato (2006) e Nacarato 

(2005). Entretanto, outras tendências para o ensino de Matemática vêm conquistando espaço 

dentro da comunidade de educadores matemáticos, deixando esta temática num segundo 

plano, aponta Nacarato (2005, p.2). A pesquisa em relação a este tema tem contribuído no uso 
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de jogos na sala de aula, o uso e a exploração da calculadora ou do computador como 

instrumentos tecnológicos, que se inserem na sociedade e que precisam ser incorporados à 

realidade educacional de nossas escolas. 

Estes e outros autores apontam para as possibilidades e limitações do uso do MDM, 

buscando desmitificar a discussão de tais recursos metodológicos, como também para 

problematizar as concepções de muitos professores em torno de sua utilização em sala de 

aula. 

Fiscarelli (2008) traz uma discussão sobre como os materiais didáticos são 

apresentados nos manuais de didática. Para isso, a autora analisa os compêndios de Nérici 

(1959), Mattos (1971) e Turra et al (1975). Observa também o investimento realizado pela 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo na produção de diversificados materiais 

didáticos para uso em sala de aula, bem como a elaboração de documentos curriculares que 

possam servir de aporte teórico como proposta de ensino. 

Nos Estados Unidos, no início da década de 1970, o Nacional Council of Teachers the 

Mathematic – NCTM (Conselho Nacional de Professores de Matemática) publicou em sua 

revista The Arithmetic Teacher (O professor de Aritmética) uma série de artigos voltados para 

a utilização de MDM nas aulas ou sobre a utilização do Laboratório de Ensino de Matemática 

(LEM) e como o seu uso era justificado pelos professores. 

O artigo publicado por Reys (1971, vol. 8) apresenta um trabalho, tendo como base 

um conjunto de pesquisas sobre as considerações acerca do uso de materiais didáticos de 

manipulação na década de 1960 nos Estados Unidos e nos trabalhos publicados por Zoltan 

Dienes, Jean Piaget e Jerome Bruner, que abordam a necessidade da experimentação ou 

manipulação dos materiais didáticos por parte dos alunos durante a atividade de construção 

dos conceitos matemáticos, apresentando critérios de seleção e de adequação ao uso do 

MDM, de acordo com as necessidades dos professores de Matemática. 

Reys (1971, p.553) identificou que o acesso ao uso de MDM industrializado, ou 

mesmo produzido por professores e alunos nos Estados Unidos, já era obtido com certa 

facilidade nas escolas daquele país, na década de 1970, sendo possível encontrar vários 

catálogos comerciais em jornais e revistas especializados. Moyer (2001) realizou uma 

pesquisa ao longo de um ano com um grupo de 10 professoras da escola básica dos Estados 

Unidos, que participaram inicialmente de um curso sobre o uso de materiais didáticos 

manipulativos, receberam kits com materiais diversos e que depois foram entrevistadas, 

observadas e solicitadas a fornecer dados sobre o como e o porquê do seu uso em suas salas 

de aula. Identificou em vários relatos das professoras envolvidas que o uso de MDM se 
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justificava como momento de recreação ou de bonificação, pelo fato de a turma ou de parte do 

grupo ter alcançado determinada meta, mas que não era necessário utilizar tais recursos para 

explorar determinado conceito em Matemática e que o MDM, quando utilizado, tinha um 

papel mais de diversão pelo seu caráter atrativo, mas que não era necessário para aprender 

Matemática. 

Observamos que apesar da obtenção e do acesso de MDM nas escolas e por parte dos 

professores de Matemática nos Estados Unidos ser relativamente fácil e que mesmo com uma 

série de publicações que pudessem contribuir para justificar e orientar seu uso em sala de aula 

desde a década de 1970 em revistas especializadas, pouco se avançou em relação à concepção 

do seu aspecto lúdico, divertido ou meramente atrativo. A dificuldade em comprovar como 

tais recursos podem servir como instrumento para a construção dos conceitos científicos pelo 

aluno, através da mediação do professor, é um aspecto importante que deve ser considerado. 

Vários professores, ao participarem de cursos e eventos relacionados à Educação 

Matemática, veem, na utilização de jogos, brincadeiras e outros recursos manipulativos por 

parte das crianças e adolescentes, a capacidade de fazer com que seus alunos aprendam 

brincando ou passem a compreender os conceitos matemáticos pela simples manipulação de 

objetos durante as aulas, ou mesmo uma forma de fazer com que suas aulas sejam “mais 

atrativas”. 

Percebemos que apenas o uso do MDM não é suficiente no processo de ensino-

aprendizagem de Matemática, e que uma proposta pedagógica que faz uso deste precisa ser 

embasada por uma boa fundamentação teórica, a qual busca dar suporte ao professor, 

principalmente quanto aos seus objetivos e necessidades de utilização. 

É fundamental ter clareza em relação à exploração do uso do MDM nas aulas e que 

este esteja fundamentado numa proposta construtivista de ensino, que vise mediar o processo 

de formação de conceitos matemáticos e que o MDM possa contribuir no processo quando 

necessário ou possível for sua utilização. 

Percebemos que nem sempre se tem uma boa compreensão das razões que justificam a 

utilização de outros recursos didáticos em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem. 

Leva-se em conta apenas a função motivadora, ou que é preciso começar do concreto dentro 

de uma visão construtivista da atividade pedagógica. 

Como a linguagem Matemática assume uma característica peculiar, pelo seu papel 

simbólico e objetivo, o desenvolvimento dos conceitos matemáticos permite que o professor 

produza estratégias para facilitar a compreensão dos alunos. O uso do MDM, assim como 
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outras metodologias de ensino-aprendizagem, permite que o professor promova estratégias 

para facilitar a construção do conhecimento. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática identificam que entre as 

principais características da Matemática esta se destaca “como uma forma de compreender e 

atuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da construção 

humana na sua interação constante com o contexto natural, social e cultural” (BRASIL, 1998, 

p. 24). 

O MDM permite o trabalho com diferentes abordagens do conteúdo, além de motivar 

a criatividade e a interação do trabalho em grupo, onde o professor assume a função de mediar 

a relação entre ensino e a aprendizagem, contribuindo para que o aluno possa estabelecer 

conexões entre a Matemática e o cotidiano. 

Para explorar a problemática da pesquisa, buscamos investigar como os especialistas 

têm abordado a temática, com seus fenômenos de interesse, suas possibilidades, limitações e o 

significado que o professor tem atribuído à utilização de tais recursos didáticos no processo de 

ensino e aprendizagem. Desta forma, a questão norteadora apresenta-se da seguinte forma: 

Quais as contribuições do uso do material didático de manipulação no desenvolvimento dos 

conteúdos matemáticos na sala de aula? E com que periodicidade pode ser o seu uso no 

desenvolvimento dos conteúdos? 

Evidenciando a forma como tais recursos didáticos podem ser explorados no 

desenvolvimento dos conteúdos da aula de Matemática do ensino fundamental, ao trabalhar 

com o material didático de manipulação na sala de aula é necessário refletir sobre sua 

concepção em torno da experimentação, que precisa ser mediada ao longo da aula para que a 

construção dos conceitos matemáticos envolvidos se dê de forma mais significativa. 

A utilização do MDM dentro do espaço do laboratório de ensino de Matemática 

(LEM) ocorre em uma perspectiva sócio construtivista, onde o professor assume um papel 

fundamental no processo de mediação na construção de uma atitude mais positiva em relação 

a aprendizagem, por nossos alunos. 

Buscando a importância de desenvolver atividades com o uso de MDM, exploramos a 

experimentação mediada e a análise de casos particulares, visando à generalização e a 

construção de conceitos. 

No caso da mediação, observamos o uso de instrumentos (no caso dos materiais 

didáticos de manipulação), em relação às atividades em que exploramos o conceito de forma 

experimental, destacamos aspectos relacionados à forma como os alunos percebiam o ato de 

medir, construir ou calcular. 
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 Buscando evidências que pudessem contribuir com o problema da pesquisa, 

trabalhamos com o método da pesquisa pedagógica (teacher research). Professor e alunos 

desenvolveram as atividades desse projeto dentro do espaço da sala de aula e no laboratório 

da própria escola investigada. 

 Esta pesquisa pedagógica se baseou em ter o professor pesquisando sua própria sala de 

aula, buscando melhorar seu olhar de como está percebendo a realidade do seu ambiente 

profissional e como o envolvimento com a pesquisa pode contribuir para melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem. 

 Para Lankshear e Knobel (2008, p. 17), “na pesquisa pedagógica, a maneira como 

essas questões e preocupações são tratadas deve responder e atender às decisões e ideias do 

professor, sobre o que é útil e relevante”. 

 Mostra-nos, pois, a necessidade de construir uma compreensão mais ampla da 

pesquisa de cunho qualitativo, tendo a preocupação maior com o processo de 

desenvolvimento da pesquisa do que com os resultados obtidos. 

  

2.2 Identificando o material didático de manipulação 

 

 De acordo com Grossnicke, Junge e Metzner, (1951 apud Reys 1971, p. 551) os 

materiais manipulativos são “objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular 

e mover. Eles podem ser objetos reais que são usados para representar uma ideia”, sendo 

necessário um envolvimento físico por parte dos alunos durante uma atividade ou situação de 

aprendizagem ativa. 

  Para Lorenzato (2006, p.16), o material didático pode ser qualquer instrumento que 

possa servir no processo de aprendizagem e cuja escolha depende dos objetivos do professor, 

identificando o termo material didático de manipulação com qualquer material concreto como 

sólidos geométricos ou o ábaco. 

Bezerra (1956, p. 55-58) identifica que no ensino de Matemática o “material didático 

requer maior cuidado, por causa do caráter abstrato da matéria”. Ele pode auxiliar o aluno a 

elaborar um modelo mental associado a um conceito matemático, a partir do referencial 

concreto e que servirá como instrumento para levar o aluno do concreto para o abstrato, mas 

que deve respeitar o grau de maturidade do aluno. O mesmo autor classifica o material 

didático de Matemática, da seguinte forma: 
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 Material didático instrumental, ou de trabalho: corresponderia aos instrumentos 

comuns à sala de aula como giz, quadro, apagador por parte do professor; por parte 

dos alunos: esquadros, compasso ou transferidor. 

 Material didático informativo: o livro didático; os livros de apoio como os 

paradidáticos; jornais e revistas relacionados ao ensino de matemática. 

 Material didático ilustrativo ou descritivo: equivalente a filmes; modelos; 

desenhos; desenho; murais; entre outros. 

 Material didático analítico ou de observação: modelos de sólidos geométricos; 

ângulos ou polígonos. 

 Material experimental ou demonstrativo: diferentes tipos de sólidos; aparelhos 

simples de madeira; jogos aritméticos; tabuleiros de unidades e frações de 

Pestalozzi; o ábaco; grãos; aparelhos para demonstração do teorema de Pitágoras ou 

de Tales. 

 Material simbólico: mapas; gráficos; estatísticas; cartazes com fotos ou ilustrações 

de problemas; curiosidades ou desafios. 

Consideramos o termo material didático de manipulação MDM aos instrumentos 

físicos onde seja possível exercer uma ação física sobre tais objetos de forma didática, a fim 

de promover uma atividade de ensino. 

 

2.3 O material didático de manipulação no ensino de matemática 

 

Ao longo da história da educação identificamos que vários educadores defenderam 

uma metodologia de ensino baseada na experimentação por parte do aluno, que assume um 

papel mais ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

Lopes e Araújo (2007, p.58) identificam que: 

 

Muitas pesquisas foram realizadas no sentido de criar ambientes que garantam uma 

melhor aprendizagem para a grande maioria dos alunos. Entre os estudiosos que 

enfatizaram a importância dos ambientes de aprendizagem no contexto da educação 

formal, com abordagens, contudo, nem sempre convergentes em relação ao papel da 

escola na formação do indivíduo e à mediação escolar na aquisição do 

conhecimento, encontram-se: Comenius (século XVII); Pestalozzi (século XVII); 

Rousseau (século XVIII); Froebel (século XIX); Dewey (século XIX/XX); 

Montessori, Freinet, Piaget e Vygotsky (século XX). 

 

 No campo da Matemática no Brasil, apesar de propostas iniciais com o uso de 

materiais e métodos de ensino, no início do século XX com as propostas de mudanças 

curriculares de Euclides Roxo, influenciado pelo trabalho do alemão Félix Klein, inspiraram 
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alguns professores de matemática como Manoel Jairo Bezerra e Júlio César de Melo e Sousa 

(Malba Tahan), a criar ou sugerir propostas de trabalhar a Matemática tendo como espaço o 

LEM. A própria estrutura dos cursos de formação de professores e o perfil tecnicista de 

muitos (tendo em vista que muitos professores eram engenheiros deslocados para atuar como 

formadores de futuros matemáticos) não contribuíram no avanço em torno de tal temática. 

 A concepção de muitos professores de Matemática é que o MDM não é necessário, 

argumentando que estudaram e conseguiram aprender Matemática sem precisar recorrer a tais 

recursos. Observam ainda, que muitos de seus alunos considerados mais “aptos ou dedicados” 

são capazes de aprender Matemática quando eles utilizam a mesma metodologia de ensino em 

suas aulas. Observamos que tal argumento não se sustenta quando relacionamos com 

pesquisas que mostram que no nosso país a maioria dos nossos alunos sabe pouca Matemática 

e que não conseguem se relacionar com ela de forma eficaz. 

Com o avanço das pesquisas no campo da Educação Matemática como área de 

conhecimento, as pesquisas em torno do LEM e do uso de MDM acusam um aumento 

significativo nas últimas duas décadas, apesar de as pesquisas em torno da Educação 

Matemática não terem esta temática como eixo central. 

Encontramos em trabalhos publicados por Pais (2000), Nacarato (2004), Fiorentini e 

Miorim (1990), entre outros autores, uma problematização em torno do uso de material 

didático nas aulas de Matemática, onde identificam uma preocupação bastante pertinente em 

torno do seu uso acrítico, pouco reflexivo, desvinculado de uma proposta de ensino bem 

fundamentada, que possibilite uma compreensão mais significativa em relação aos conteúdos 

explorados ao longo da atividade. 

 Pode-se, inclusive, gerar o risco de um fortalecimento de um ensino tradicional, 

disfarçado por uma proposta didática aparentemente inovadora. Muitas escolas apresentam 

em suas propostas pedagógicas, principalmente no ensino fundamental, um discurso 

construtivista partindo da ideia de que é possível desenvolver os conceitos matemáticos a 

partir do concreto para o abstrato, utilizando-se de diversos materiais didáticos, concretos e de 

manipulação. Torna-se, com efeito, evidente a necessidade de se ter uma concepção mais 

ampla dos limites e das vantagens em torno do uso de material didático a ser explorado nas 

aulas, identificando em que momentos eles se justificam e de que forma podem contribuir 

para que não se apresentem apenas como um elemento meramente atrativo a ser exposto. 

 

2.4 Limites no uso de material didático de manipulação 
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Poderíamos elencar, aqui, uma série de dificuldades que se apresentam em torno da 

utilização do uso de MDM na escola básica: a falta de tempo para sua construção; falta de 

experiência do professor com o uso de tais recursos didáticos; de espaço dentro da escola para 

seu armazenamento ou distribuição; as questões financeiras em torno de sua aquisição ou 

mesmo a falta de vivência em torno de sua utilização. 

 São aspectos importantes que não devem ser deixados de lado, mas em nossa visão, 

não são elementos suficientes para deixarmos de ter a preocupação de apresentar outras 

propostas de abordagem de conteúdos em sala de aula, fazendo com que mais alunos possam 

aprender Matemática. 

 Entendemos que esta discussão não passa apenas pelas políticas educacionais em torno 

do tema ou do modelo de sociedade em que vivemos, mas compreendemos que não temos 

elementos suficientes para ampliar esta discussão e nem tão pouco é o objetivo desta pesquisa. 

Desta forma, apresentamos uma proposta de trabalho em torno da utilização do uso de 

MDM nas aulas de Matemática, para que, em conjunto com outras propostas didáticas, 

possamos apresentar ao aluno um ensino mais eficaz em relação aos resultados nesta 

disciplina. 

Vários trabalhos publicados em eventos científicos da área de Educação Matemática 

apontam uma forte procura dos participantes por trabalhos relacionados ao uso de jogos, 

materiais manipulativos, softwares educativos ou vídeos educacionais, entre outros. Indicam-

nos a necessidade de apresentarmos metodologias de ensino aprendizagem mais 

diversificadas, diminuindo a verbalização excessiva e valorizando o papel do aluno como 

sujeito participativo, além de relacionar o conteúdo com elementos de sua cultura. 

Os mesmos trabalhos apontam que muitos professores acreditam que a simples 

utilização de MDM pode superar as dificuldades para atrair os alunos para a aula de 

Matemática, tendo na utilização de tais recursos uma forma de dinamizar suas aulas, ‘um 

fazer diferente na aula’. É preciso entender que a utilização de tais recursos didáticos pode 

contribuir para atrair os alunos para o ensino e a aprendizagem em Matemática, desde que 

cada atividade tenha sido planejada pensando-se sobre suas limitações e possibilidades em 

torno do seu uso, desde que se tenha clareza sobre como, onde e quando usar, servindo como 

ferramenta auxiliar, quando necessário ou possível. Não é, pois, o uso do MDM, o “momento 

diferente das aulas de Matemática” e sim uma estratégia de ensino e aprendizagem auxiliar na 

metodologia de trabalho do professor. É visto como uma necessidade usual do fazer 

matemático, como hoje é comum que todos tenham um livro didático de Matemática durante 



34 
 

as aulas. É difícil compreender como funciona determinado órgão do corpo humano sem um 

modelo ou material onde o aluno possa manipular ou visualizar aspectos da sua estrutura. 

Muitos trabalhos identificam a dificuldade de mudança/adaptação da atual sala de aula 

por parte dos que fazem a educação, ou daqueles que atuam sobre ela por parte de políticas 

educacionais. Podemos dizer que é preciso encontrar o equilíbrio e o momento de intervir 

para que o MDM possa ser visto pelo aluno como um elemento auxiliar no seu fazer 

matemático, melhorando sua visão sobre a aula de Matemática, identificando seu papel 

enquanto sujeito reflexivo do processo de construção do conhecimento matemático. 

 

2.5 Contribuições em torno do uso do MDM 

 

O uso de material didático nas aulas de Matemática pode permitir que os alunos 

construam um saber de forma reflexiva, ao compreender as aplicações e limites de 

determinado material como, por exemplo, o uso de malhas quadriculadas na relação entre as 

áreas de quadrados no Teorema de Pitágoras. Possibilita-se, assim, que o aluno exponha 

oralmente ou por escrito sua percepção em relação à atividade, contribuindo para um processo 

de ensino-aprendizagem mais reflexivo. 

Lopes e Araújo (2007, p.59) ressaltam a necessidade de “capacitar os professores com 

o conhecimento de metodologias que, utilizando os mais diversos materiais manipulativos, 

possam constituir ambientes de aprendizagem alternativos para o ensino dos mais diversos 

conteúdos da Matemática”.  

Com base no trabalho de outros educadores, Bezerra (1962, p. 11-13) classifica o uso 

de materiais didáticos com quatro funções principais: motivadora, auxiliadora na apresentação 

da matéria, fixadora e verificadora. Pode auxiliar na fixação dos conceitos, como elemento 

auxiliar ao trabalho do professor, como atividade capaz de verificar ou validar determinado 

conceito. Por exemplo, solicitar aos alunos para desenhar um triângulo retângulo com catetos 

com medidas iguais a 8 cm e 6 cm, depois pedir que obtenham a medida de um de seus lados, 

primeiro usando a fórmula e depois usando uma régua. Em seguida, apresentam-se retângulos 

com medidas maiores, para que o aluno perceba que não é conveniente ou possível fazer tal 

desenho numa folha, o que seria mais prático, mas que não seria o mais adequado tendo 

apenas papel e régua. O uso da fórmula do Teorema de Pitágoras seria o mais conveniente 

para resolver tal problema, diante dos recursos possíveis. 
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Além disto, poderíamos identificar outros aspectos positivos no uso de MDM nas 

aulas de Matemática, como o prazer na aprendizagem, a socialização do trabalho em grupo, 

ou relacionar o trabalho experimental com o investigativo. 

 

2.5.1 O prazer na aprendizagem 

 

 A atividade com o uso de MDM permite que o aluno adquira uma compreensão mais 

ampla das aplicações de um determinado conceito matemático. 

 Diante de uma situação em que o aluno é levado a resolver um determinado problema, 

tendo como base o uso de MDM, ele pode adquirir uma visão mais ampla sobre o conceito e 

entender como determinado conteúdo matemático pode contribuir para sua inserção em 

sociedade de maneira reflexiva.  

Tais aspectos permitem que o aluno disponibilize uma vivência em torno de como 

determinado conteúdo matemático se apresenta em sala de aula e possíveis aplicações dentro 

do cotidiano daquele grupo cultural, e de como podemos identificar suas aplicações em 

diferentes situações, permitem construir uma relação entre as aplicações de um conceito 

apresentado ou de como podemos justificá-lo através de uma representação física. 

 Desta forma, o aluno tem a oportunidade de compreender por que ou como 

determinado conteúdo de Matemática lhe é apresentado, encontrando formas de relacioná-lo 

através de elementos socioculturais de determinado grupo. 

 Lorenzato (2008), afirma que experiências bem sucedidas pelos alunos são 

determinantes para construir uma relação de afinidade com a Matemática e que trabalhar com 

uma metodologia de ensino que explore abordagens diversificadas e uma atenção ao 

comportamento da turma em relação às aulas ministradas permite estabelecer uma relação de 

proximidade. O mesmo autor sugere, entre suas preocupações, que o professor deve trabalhar 

antes, durante e depois das aulas, atividades que explorem o uso de material didático de 

manipulação. 

 Ao apresentar atividades metodológicas fundamentadas e diversificadas, estamos 

possibilitando que o aluno vivencie diferentes abordagens de um mesmo conteúdo ou tópico 

ministrado. Se, por exemplo, um aluno não entendeu determinada explicação sobre um 

conteúdo e pede para o professor tirar determinada dúvida, geralmente não adianta repetir a 

explicação da mesma forma esperando que o aluno vá entender. É preciso mudar a estratégia 

ou a abordagem utilizada para que, dependendo do nível de dificuldade em que o aluno se 

encontra, possamos contribuir naquele momento. 
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2.5.2 A socialização do trabalho em grupo 

 

 A atividade com uso de MDM permite que o aluno possa interagir de diferentes 

maneiras, internamente, no momento em que precisa construir ou reconstruir conceitos em 

torno do conteúdo explorado; na atividade mediada em pequenos grupos ou com toda a turma, 

no momento em que o professor intervém; ou mesmo quando um colega faz determinada 

observação durante a atividade. Assim como outros recursos didáticos, a atividade com o uso 

de MDM possibilita que o professor trabalhe com pequenos grupos, avaliando o desempenho 

dos seus alunos ao longo do processo, identificando como se relacionam ao longo da aula 

entre si e com aquilo que lhe foi solicitado. Oportuniza-se, neste sentido, um espaço para que 

os grupos apresentem suas considerações sobre a atividade para os outros grupos, ou mesmo 

para o restante da comunidade escolar, como no caso da atividade com o Geoplano circular 

(capítulo 4, aulas 49 a 52) ou no trabalho com Embalagens de presentes (capítulo 4, aulas 14 

a 18). 

 Observamos que tais atividades mobilizam quase todos os alunos a se envolverem 

durante as atividades, no caso das aulas em que construímos uma embalagem de presente com 

papel micro ondulado, explorando o formato de prismas ou de cilindros. Identificamos um 

interesse maior, por parte dos alunos, se envolvendo com afinco em produzir a melhor 

embalagem possível. Aproveitamos, desta forma, o interesse do aluno na construção das 

embalagens para explorar os conceitos matemáticos relacionados ao cálculo da área de sua 

superfície, seu volume e a classificação de alguns sólidos geométricos. 

 

2.5.3 Experimentação x investigação 

 

A atividade com o uso de MDM permite ao aluno verificar como determinado 

conteúdo se justifica numa determinada situação prática, como no caso da atividade com a 

Torre de Hanói. O aumento no número de discos força o jogador a encontrar uma estratégia 

de manipulação que lhe permita movimentar as peças de acordo com as regras (manipular 

uma peça de cada vez e não deixar um disco maior sobre um menor). O professor assume a 

função de realizar as intervenções necessárias para que o aluno elabore os conceitos 

matemáticos, ao encontrar uma estratégia vencedora que lhe permita concluir a movimentação 

com o menor número de peças possíveis. 

Durante artigo publicado na revista ZETETIKÉ, Lopes e Araújo (2007, p. 59) 

destacam que: 
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No livro The Mathematics Laboratory, Arithmetic Teacher (1997), o Laboratório de 

Ensino de Matemática é citado não só como um lugar onde as pessoas manipulam 

materiais, desenvolvem experiências e envolvem-se em atividades de aprendizagem; 

aparece também como um processo, um procedimento de ensinar e aprender [...] que 

o Laboratório de Ensino de Matemática deve levar a pessoa a adquirir um conjunto 

de habilidades que possam inicia-la ao processo de investigação e pesquisa. Pode-se 

notar que as atividades nele propostas devem ir além da simples experimentação de 

resultados já apresentados ao aluno, conduzindo o aprendiz a elaborar pensamentos 

mais complexos, como formulação de hipóteses, análise e síntese.  

 

Ou seja, não se deve reduzir um conceito apenas ao caráter experimental ou 

exploratório, entendendo-o como uma atividade metodológica para explorar o processo como 

o indivíduo constrói de forma a dar significado aos conceitos matemáticos trabalhados. 

 

2.6 Concepções dos professores de Matemática sobre o uso de material didático de 

manipulação 

 

Para Matos e Serrazina (1996), o material didático se justifica quando ocorrer uma 

ação verdadeira sobre a construção dos conceitos matemáticos por parte dos alunos e não uma 

reprodução da fala ou prática do professor. 

Para Fiscarelli (2008, p.173), o material didático de manipulação (MDM) não pode ser 

tomado como algo neutro, inerente ao ensino, mas que sua existência no interior de nossas 

escolas é possibilitada pelos saberes construídos em torno deles. 

Carvalho (1994), ao analisar a importância do MDM, observa a necessidade de um 

cuidado especial com a utilização desses recursos e ressalta a dependência fundamental da 

intervenção do professor. Este será responsável pelo planejamento das ações a serem 

desenvolvidas quando do estudo de algum conteúdo matemático, após a definição precisa dos 

objetivos educativos que pretende alcançar com a exploração dos materiais didáticos. É 

importante observar que a exploração inadequada de um material didático pode resultar em 

uma experiência educativa frustrante para professores e alunos. Isto ocorre quando o material 

não propicia a aquisição de um conhecimento específico esperado. Tal acontecimento revela, 

muitas vezes, despreparo pedagógico, seja ele de planejamento ou de execução, por parte do 

professor. Com a utilização do MDM, o professor pode provocar situações de experimentação 

que permitem a validação de ideias matemáticas, ao testar, medir e construir modelos, 

provocando a observação de padrões de regularidades, proporcionando uma reflexão sobre os 

conceitos matemáticos envolvidos. 

Em relação ao uso do MDM, muitos professores que participam dos encontros sobre o 

tema, acreditam que simplesmente pelo fato de estar utilizado o concreto através de jogos ou 
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MDM, já estão trabalhando numa perspectiva construtivista, não tradicional. Entretanto, há 

autores vários como Nacarato (2004), Pais (2000), Fiorentini e Miorim (1990), que falam que 

podemos reproduzir um ensino tradicional usando tais recursos didáticos. 

Podemos identificar nestes autores uma preocupação sobre o olhar como muitos 

professores que acreditam que a utilização destes recursos é elemento suficiente para garantir 

um ensino-aprendizagem de Matemática mais eficiente. Desta forma, é preciso que o 

professor compreenda as possibilidades e limitações do MDM e que possa compreender onde 

e quando utilizá-los e de que forma podem se adequar à sua realidade escolar. 

Com relação à aprendizagem de conceitos matemáticos é importante observar que 

muitos alunos aprendem a utilizar o MDM de maneira mecânica às orientações do professor, 

mostrando no desenvolvimento das atividades uma falta de compreensão entre as ações 

ligadas ao uso dos materiais e significados abstratos representados através destes instrumentos 

de mediação simbólica.  

Ponte e Serrazina (2000, p. 116) colocam que: 

 

Os conceitos e relações matemáticas são entes abstractos, mas podem encontrar 

ilustrações, representações e modelos em diversos tipos de suportes físicos. 

Convenientemente orientada, a manipulação de material pelos alunos pode facilitar a 

construção de certos conceitos. Pode também servir para representar conceitos que 

eles já conhecem por outras experiências e atividades, permitindo assim a sua 

melhor estruturação. 

 

Desta forma, é preciso entender que os conceitos matemáticos não são formados 

diretamente do material didático, tipo um movimento S-R (estímulo-resposta); não surgem ao 

simples ato de manipular (agir) sobre o objeto, pois é necessário que haja intervenções 

mediadas nesse processo. 

Para Fiorentini; Lorenzato (2006, p. 47), ao final da década 1980, surgem estudos que 

investigam a formação e o conhecimento profissional que os professores “produzem, na 

prática, saberes práticos sobre matemática escolar, currículo, atividade, ensino, aprendizagem, 

mostram que esses saberes práticos se transformam continuamente sobretudo quando os 

professores realizam uma prática reflexiva e/ou investigativa”. 

Desta forma, Lorenzato (2006), Pais (2000), Fiorentini e Miorim (1990), entre outros 

pesquisadores, identificam que é a mediação entre estudantes e professores, através de uma 

atividade exploratória e significativa, que determina a relevância do MDM. Estes elementos 

físicos não carregam os conceitos matemáticos e sim o ato reflexivo sobre suas ações e sobre 

os objetos que podem levar o sujeito a construir os significados em relação à construção de 

conceitos abstratos. 
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2.7 Discursos e saberes em torno do uso de MDM 

 

Quando discutimos sobre a importância dos MDM como instrumentos de mediação no 

processo de ensino-aprendizagem, identificamos em pesquisas recentes discursos e saberes 

consolidados em torno de sua utilização em sala de aula.  

Fiscarelli (2008, p. 175) identifica que “falar sobre materiais didáticos, hoje, torna-se 

algo simples e talvez de pouca importância, já que suas potencialidades para o ensino parecem 

estar cristalizadas em nossas concepções”. 

 É cada vez mais comum a elaboração de políticas e pesquisas educacionais, nas quais 

se defende que “o uso dos mais diversos materiais didáticos, principalmente os provenientes 

das novas tecnologias, como instrumentos capazes de proporcionar uma aprendizagem mais 

eficaz às novas exigências do nosso mundo”. (FISCARELLI, 2008, p.17) 

 Um fator importante na discussão em torno da metodologia de trabalho com os 

materiais didáticos diz respeito à forma como os professores lidam com as políticas de 

incentivo ao uso de tais recursos, viabilizando uma metodologia de trabalho que vise 

qualificar e incentivar o professor a lidar ou não com o uso do MDM para introduzir, resolver 

problemas, explorar conceitos relacionados ao ensino e aprendizagem em Matemática. 

 

2.8 O material didático nos manuais de didática e o processo de formação de conceitos 

 

Fiscarelli (2008) observou nos manuais de didática e nas pesquisas acadêmicas em 

torno das propostas metodológicas com o uso de MDM, os discursos, saberes e concepções 

dos professores que, de alguma forma, participaram de discussões, encontros acadêmicos da 

área e/ou utilizaram de alguma forma em suas aulas. 

Miguel (2005, p.379) afirma que a dificuldade na implantação das reformas 

curriculares no Brasil é um problema crônico, devido à centralização nas decisões tomadas 

sem a participação mais efetiva dos professores e que “as ideias de contextualizar, historicizar 

e enredar, teses centrais de um processo de formação de conceitos matemáticos, se mostram 

presentes, embora de maneira pouco explícita, nas tentativas de renovação do ensino de 

Matemática no contexto Brasileiro”. 

Na identificação de como os professores constroem uma concepção em torno dos 

discursos e saberes em relação ao uso de MDM, Fiscarelli (2008, p. 176) identifica que: 

Os materiais didáticos devem ser, primeiramente, entendidos como objetos, em sua 

materialidade física, incapazes de relacionarem-se ao ensino se não sofrerem uma 
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ação humana. Neste sentido, os problemas relativos à utilização dos materiais 

didáticos não estão associados aos objetos em si, já que consideramos que qualquer 

objeto possa torna-se um material didático se sobre ele for lançada uma ação 

realmente educativa. Esses problemas relacionam-se à forma diferenciada com que 

cada sujeito da educação olha para esses materiais e os significados que cria em 

torno dos mesmos, de acordo com o contexto em que esse sujeito está inserido. 

 

Em trabalho publicado por Bezerra (1962), alguns estudos da época apontavam que 

havia certa unanimidade na utilização dos materiais didáticos, quando adotados na escola 

primária, enquanto que na escola secundária havia divergência de dois grupos com 

pensamentos opostos em relação ao seu uso. Um grupo que defendia sua utilização de forma 

comedida e outro contrário ao seu, por causa do caráter abstrato da Matemática, de que seu 

uso dificultaria tal processo.  

O mesmo autor defende que, ao utilizar o material didático em sala de aula para 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem, o professor deveria tomar alguns cuidados, 

identificados no quadro 01. 
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Restrições apresentadas pelos 

estudiosos em relação ao uso do 

MD na escola secundária 

Cuidados na utilização do material didático no 

processo de ensino aprendizagem 

 O caráter abstrato da 

Matemática não permite o 

uso dos “acessórios de 

ensino”. 

 O perigo de viciar a criança. 

 Pouco tempo. 

 A alegação de que vem 

obtendo ótimos resultados 

sem o uso dos recursos 

audiovisuais. 

 É uma brincadeira. 

 Dificuldade de tempo para o 

professor construir ou 

imaginar esse material. 

 Falta de recursos para 

obtenção. 

 O perigo das representações 

falsas. 

 Exagero no emprego. 

 

 Saber qual o objetivo de seu uso; 

 Cuidado para não generalizar seu uso; 

 Usá-lo quando necessário; 

 Conduzir o aluno do concreto para o abstrato; 

 Entender que o material didático pode ser 

necessário, mas não é suficiente para garantir a 

aprendizagem; 

 Considerar a maturidade do aluno no seu uso; 

 Perceber os diferentes níveis de compreensão 

cognitiva em que os alunos se encontram em 

relação a Matemática; 

 Não tornar a aula uma brincadeira; 

 Evitar o ridículo; 

 Quando usado nas demonstrações, destacar o 

material didático como um auxiliar no processo; 

 Evitar que o material didático contribua para 

construir um conceito falso; 

 Testar o material didático antes de usá-lo em sala 

de aula e evitar construir conceitos falsos; 

 Dar preferência ao material didático produzido 

pelos próprios alunos. 

Quadro 01 – Quadro resumo sobre restrições e cuidados no uso de MD, segundo Bezerra (1962, p.19-28) 

 

Construímos um marco teórico em torno das diversas concepções a respeito da 

utilização do MDM na sala de aula e do uso do LEM, através de uma revisão das referências 

bibliográficas que permearam quase todo o período desta pesquisa. Tais autores, mesmo que 

em períodos diferentes, apresentam semelhanças em torno da utilização de tais recursos 

didáticos, assim como diferenças, de acordo com suas concepções e crenças. 

Nérici (1983, p. 104) destaca que não é a sofisticação na construção do material 

didático ou a quantidade de vezes que é usado “e sim o seu uso adequado, de forma 
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provocante, desafiante, com o fio mor de desencadear o funcionamento dos processos 

mentais, notadamente o da reflexão do educando”. Observamos neste argumento a 

importância da atividade mediadora do professor e a ação reflexiva do aluno no processo de 

construção dos conceitos científicos. 

 

Contudo os resultados das análises realizadas conduziram-nos a pensar um pouco 

mais sobre esses materiais na cultura escolar, no que diz respeito à origem dos 

discursos que possibilitaram a sua introdução no ensino, à maneira como esses 

discursos foram legitimados e a forma como são recebidos e apropriados pela 

escola. (FISCARELLI, 2008, p. 176). 

 

Entendemos que o uso do material didático pode contribuir na formação de conceitos, 

desde que estes estejam estruturados na perspectiva de conceitos científicos, observando-se os 

pressupostos da teoria de Vigotski. 

Para Vigotski (2005), a criança vai passar por um processo de aquisição de uma 

linguagem própria do seu ambiente, onde inicialmente, utiliza a linguagem externa como os 

gestos ou expressões faciais, com o objetivo de criar canais de comunicação. A linguagem se 

torna um instrumento, para modificar seu desenvolvimento e a estrutura das funções 

psicológicas superiores, ao interagir como sujeito ativo no processo de construção do 

conhecimento. Ao nascer, cada nova geração humana, não irá repetir apenas as aptidões das 

espécies anteriores, como os animais, mas irá desenvolver as aptidões necessárias para lidar 

com a cultura existente e com o ambiente histórico em que vive. 

Miguel (2005, p. 379) identifica que: 

 

Talvez a mais importante implicação teórico-metodológica de uma proposta de 

formação de conceitos em Matemática seja a compreensão do educador como 

mediador do processo de construção do conhecimento, criando situações 

pedagógicas para que a criança exercite a capacidade de pensar e buscar soluções 

para os problemas apresentados. Através de ações sobre os objetos, inventando e 

descobrindo relações, estruturando o seu pensamento lógico-matemático, [...] é que 

a criança logrará condições para evolução da representação simbólica da 

Matemática. 

 

A ideia de mediação está associada ao conceito de intermediação: algo que se interpõe 

entre duas coisas. A relação humana é uma relação mediada por instrumentos e signos, 

portanto, não pode acontecer de forma direta, desta forma o professor assume um papel 

intermediador do processo de construção de conceitos científicos. 

Vigotski (2007) diz que, o homem passa a se relacionar com as coisas do seu 

ambiente, por meio de ferramentas ou instrumentos intermediários. Por exemplo, se vamos 

cozinhar feijão é necessário uma vasilha ou para plantar feijão é necessário usar uma enxada 
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para arar a terra e limpar o mato. Então esses instrumentos da tecnologia, produzem uma 

mediação entre a ação humana concreta sobre o mundo e o mundo ao seu redor. 

. 
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3. O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA COMO SUPORTE PARA 

UMA PRÁTICA REFLEXIVA 

 

O presente capítulo aborda as pesquisas sobre o laboratório de ensino de Matemática 

(LEM) na escola básica, as concepções do seu uso, limitações e possibilidades. 

  

3.1 A concepção de um Laboratório de Ensino de Matemática 

 

Segundo Lorenzato (2006), há diferentes concepções sobre o LEM. Inicialmente o 

LEM pode ser idealizado como um espaço para armazenar materiais que devem ficar à 

disposição para serem utilizados quando necessário.  O autor amplia essa concepção, 

evidenciando que o LEM precisa ser visto como um local “onde os professores estão 

empenhados em tornar a Matemática mais compreensível aos alunos” (LORENZATO, 2006, 

p.7), um ambiente para reunir professores para planejar propostas de atividades pedagógicas 

ou para se reunir com os alunos para executar, produzir e resolver problemas relacionados a 

situações do cotidiano escolar como: mostras pedagógicas, aulas preparatórias para 

Olimpíadas de Matemática, atividades experimentais relacionadas à regularidade das aulas ou 

pesquisas usando os recursos computacionais. 

 Outra concepção é que o LEM seria como uma sala-ambiente que permite explorar 

didaticamente o pensar sobre o fazer matemático da escola, podendo ter um coordenador ou 

mesmo monitores que possibilitem a professores interessados em criar ou resolver propostas 

de trabalho sobre a aula de Matemática, ou para que os alunos possam, através de um 

pensamento investigativo e experimental, desenvolver a capacidade de aprender a aprender. O 

LEM seria um espaço de experimentação de propostas didáticas para os futuros professores, 

por exemplo. 

Para Turrioni (2004), o LEM contribui na formação de professores de Matemática 

com duas abordagens: a primeira seria no desenvolvimento profissional, ao permitir ações 

que possibilitem aos futuros professores vivenciarem situações adversas na sala de aula, onde 

o licenciando (futuro professor), com a colaboração do professor formador, e dos demais 

colegas, simularia diversas situações de sala de aula. A segunda seria a contribuição do LEM 

na formação do professor pesquisador, quando as atividades desenvolvidas tenham um 

caráter de contribuir para que o professor possa refletir sobre sua prática de sala de aula, 

aplicando metodologias de ensino-aprendizagem que contribuam para uma atividade docente 

de forma investigativa. 
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Turrioni e Perez (2006, p.63) defendem que o LEM: 

 
[...] deve ser entendido como um agente de mudanças num ambiente onde se 

concentram esforços de pesquisa na busca de novas alternativas para o 

aperfeiçoamento do curso de licenciatura em matemática, bem como do currículo 

dos cursos de ensino fundamental e médio. 

 

E, por último, Lorenzato (2006, p.7) afirma que, “para muitos professores, todas as 

salas de aula e todas as suas aulas devem ser um laboratório onde se dão as aprendizagens de 

Matemática”. Para o autor, tal concepção não favorece a construção do espaço do LEM no 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao tema. 

Dentro dessa discussão, é importante que as atividades desenvolvidas em sala de aula 

por meio do LEM possam mediar o processo de formação de conceitos científicos. 

Observamos que, se por um lado o uso de MDM não é determinante para que os alunos 

compreendam os conceitos matemáticos (FIORENTINI; MIORIM, 1990; NACARATO, 

2004), por outro lado é possível afirmar que sua presença, através de uma prática pedagógica 

bem fundamentada, estabelece uma relação mais participativa nas ações dos alunos. Estes 

passam a ter um papel mais ativo em relação aos conteúdos trabalhados, evidenciando o 

aspecto experimental em torno de atividades que permitam aprofundar ou introduzir conceitos 

científicos. Gera-se, desta forma, um conjunto de situações que podem motivar o aluno em 

relação ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática (LORENZATO, 2006; REYS, 

1971; VILAS BOAS e BARBOSA, 2011). 

       O LEM constitui-se como um projeto dinâmico, fruto da interação entre alunos e 

professores da escola, e que vai sendo construído ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, servindo como um espaço de investigação, planejamento, pesquisa e 

exploração dos conteúdos matemáticos. 

 Para Lopes; Araújo (2007, p. 60) o LEM num curso de licenciatura em Matemática 

“deve se constituir em um ambiente em que se reflitam os pressupostos do ensino e da 

aprendizagem e as tendências em Educação Matemática”. Na escola básica, o LEM na sala de 

aula tem como objetivo principal mediar um processo de ensino-aprendizagem focado na 

compreensão e no fazer matemático, por parte dos alunos. Para isso é importante que o 

professor assuma a função de mediador numa relação estímulo – elemento mediador – 

resposta (S-X-R) em contraposição ao papel de transmissor de conhecimento do tipo 

estímulo – resposta (S-R). 

 Desta forma, esse processo de ensino-aprendizagem deixa de ter uma relação direta do 

tipo estímulo-resposta (S-R), passando para uma atividade mediada entre a situação 
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apresentada com o uso de MDM para o aluno e o processo de compreensão dos conceitos 

científicos envolvidos, através de uma ação intencional do professor no sentido de mobilizar 

situações que possibilitem ao aluno refletir sobre a atividade explorada. 

 

 

               S               R                   S                      R 

                                                                                             

                                                                                                      X 

 

Com relação ao uso do LEM na formação inicial do professor, o estudante de 

licenciatura tem a oportunidade de identificar seu papel de pesquisador da sua atividade 

pedagógica, através de projetos, possibilitando vivências relacionadas à iniciação científica e 

a uma prática reflexiva. Turrioni (2004, p.68) conclui que uma proposta didática com o uso do 

LEM nas instituições superiores visa à integração entre as duas áreas que compõem a 

formação inicial do licenciando em Matemática: o das disciplinas pedagógicas com as de 

formação profissional, promovendo uma relação concreta de aplicação das teorias 

desenvolvidas nestas disciplinas. 

O LEM é um ambiente de formação do professor, em que podem ser exploradas 

diferentes metodologias de ensino da Matemática, tais como: 

 Resolução de problemas, onde o professor possa apresentar problemas com o 

objetivo de desenvolver ideias e conceitos matemáticos por meio de materiais 

didáticos manipulativos (Problema dos palitos, ver capítulo 4 aulas 41 a 43). Neste 

trabalho, os alunos são levados a apresentar uma proposta de resolução com o uso do 

MDM. Depois de compreendido o padrão de regularidade pode apresentar uma 

solução para um problema similar, mas que não seja mais necessário uso do MDM, 

possibilitando obter um processo de generalização; 

 História da Matemática, onde os alunos podem explorar em diferentes livros ou 

revistas aspectos curiosos da Matemática ou de como um determinado conteúdo foi 

abordado ao longo da história do homem para resolver questões de ordem prática 

daquele grupo cultural como, por exemplo, o cálculo da área das terras que ficavam as 

margens do rio Nilo no Egito antigo, ou mesmo de como a trigonometria se constituiu 
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como saber científico em diferentes civilizações que precisavam de orientação 

marítima durante suas viagens;  

 Jogos, desafios e brincadeiras, que permitam ao aluno explorar ideias e conceitos 

matemáticos, como a Torre de Hanói, por exemplo, explorando conceitos relacionados 

à lei de formação de uma função, sua demonstração por meio de indução finita, seu 

domínio e imagem, bem como a construção do gráfico de uma função no conjunto dos 

números naturais; 

 Tecnologias da informação e comunicação, com computadores e outras tecnologias 

de informática, com as quais os alunos podem explorar diversas atividades como, por 

exemplo, softwares dinâmicos que estão à disposição em diversos sites institucionais. 

O Tangram eletrônico pode ser usado para explorar diversos conteúdos relacionados à 

geometria plana ou ao estudo de frações. Outro exemplo seria a Torre de Hanói, que 

pode ser explorada através de jogos eletrônicos, desde que envolvam atividades 

relacionadas à exploração de conceitos. 

Observamos que o desenvolvimento de tais atividades no LEM, nesta perspectiva, 

contribui para a formação de diferentes estratégias de ensino que busquem melhorar a prática 

educacional. 

Na experiência com o Laboratório de Ensino de Matemática na PUC-Campinas, Lopes 

e Araújo (2007, p. 60), identificam que seu objetivo no Curso de Licenciatura em Matemática 

consiste “em propiciar ao futuro docente da área o conhecimento e a vivência de 

metodologias alternativas para o ensino e aprendizagem em Matemática”. 

 

3.2 O LEM no desenvolvimento profissional do professor 

 

Identificamos em trabalhos recentes (Aguiar (1999), Gaertner (2001), Turrioni (2004), 

Turrioni e Perez (2006), Lorenzato (2006) e Carvalho (2011)) a importância do uso do LEM 

também como espaço de formação dos professores que já estão atuando em sala de aula e não 

apenas na formação inicial dos estudantes de Licenciatura em Matemática. Serve, neste 

sentido, de duas formas distintas, mas que podem se complementar de acordo com a 

necessidade ou visão do professor. 

A primeira refere-se ao uso do LEM nas instituições de ensino superior, como espaço 

de capacitação através de oficinas, minicursos ou exposições, onde várias das atividades 

desenvolvidas no seu interior são apresentadas para a comunidade, incentivando o professor 

que ainda não utiliza tais propostas metodológicas a experimentar em sua sala de aula. O 
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LEM contribui para que o professor encontre formas diferentes de abordar um conteúdo 

específico ou mesmo que o estudante possa trabalhar com atividades que explorem aspectos 

da história, da cultura, da dinâmica e dos padrões de regularidade e forma, presentes na 

Matemática, compreendendo alguns dos processos que conduziram o homem a 

desenvolverem-se em sociedade. 

A segunda identifica que o LEM, quando constituído no interior das escolas, pode 

servir como espaço de planejamento das atividades, de estudo por parte dos professores de 

Matemática da escola e de reuniões que poderiam contribuir para uma proposta de trabalho 

colaborativo, onde um colega que domine o uso de um determinado software, por exemplo, 

pode apresenta-lo para os demais colegas, ou mesmo para o estudo de um determinado 

trabalho ou texto. 

Observamos que esta visão contribui para a formação de um professor reflexivo sobre 

sua prática e para que possa, desta forma, agir como pesquisador do seu ambiente de trabalho, 

elaborando propostas de atividades com base em pesquisas e/ou na sua experiência de sala de 

aula. 

A formação continuada que os professores de Matemática podem receber no espaço 

do LEM, tendo em vista que a maioria dos educadores tenha recebido algum tipo de formação 

inicial durante o seu processo de formação acadêmica, pode exercer um papel de reflexão 

sobre sua prática pedagógica. Lorenzato afirma que: 

 

O professor convive com um grande desafio: deve manter-se atualizado, mas por 

receber baixa remuneração precisa dar muitas aulas e, assim, ele não tem tempo nem 

dinheiro para investir em seus estudos. Além disso, muitas secretarias de educação 

desestimulam a formação continuada, não oferecem ao professor qualquer tipo de 

retorno. Todos esses obstáculos não eximem o professor da responsabilidade de ser 

competente e, considerando que o processo de formação é individual e 

intransferível, cabe a cada um preencher as lacunas herdadas de sua formação inicial 

(curso superior), bem como providenciar a continuada. (LORENZATO, 2008, p. 12) 

 

 De acordo com o que expomos acima, identificamos a necessidade de formar 

professores que possam atuar como pesquisadores da relação dinâmica e complexa que é a 

sala de aula, atuando com um olhar diferenciado sobre as pesquisas que se constituem sobre 

seu ambiente de trabalho, mas fundamentado na sua condição de agente ativo e mediador 

durante suas aulas. 
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3.3 O Laboratório de Ensino de Matemática – uma experiência na escola básica 

 

Dentro da nossa unidade educacional, estamos conceituando o Laboratório de Ensino 

de Matemática (LEM) inicialmente, como um espaço (ambiente) estruturado para planejar, 

ensinar e aprender Matemática de forma reflexiva e planejada; para que o aluno possa na 

mediação com o colega, com grupo e com o professor, explorar conceitos científicos 

relacionados à Matemática. 

Identificamos ao longo da pesquisa muitas dificuldades em se obter uma sala (espaço 

físico) para compor um LEM dentro de várias de nossas escolas. Uma das soluções propostas 

seria a obtenção de pelo menos um local para guardar os materiais e levar para sala de aula 

aquilo que fosse necessário. Apesar das dificuldades, principalmente na maioria das escolas 

públicas, é possível trabalhar com MDM na sala de aula de Matemática. 

Mesmo nas escolas particulares, que teoricamente dispõem de mais recursos, utilizar o 

LEM nas aulas de Matemática não parece ser uma prioridade ou uma prática comum. Nesta 

direção, Aguiar (1999) identifica que espaços em forma de laboratório dentro das escolas 

estão mais voltados para explorar o ensino de Biologia ou Física. 

Se o espaço físico representa uma dificuldade na organização do LEM, por outro lado 

é possível que possamos nos adaptar de tal forma que nas escolas onde já exista, o laboratório 

de Ciências ou Biologia, possamos trabalhar de forma conjunta com o LEM, dividindo o 

espaço e o tempo de uso ao longo das aulas. 

Onde não for possível ter o espaço físico para o LEM, é fundamental que se consiga 

pelo menos um local para guardar os materiais para uso futuro e um pouco de paciência e 

disposição dos que fazem a escola, no deslocamento do material durante as aulas, já que não 

está presente em todas as aulas e sim à medida que seu uso se justifique. 

No caso do LEM da escola particular em que se deu a pesquisa, este surgiu em 

parceria com o laboratório de robótica no início de 2009, quando a escola idealizou um 

projeto de ministrar aulas de robótica para os alunos do ensino fundamental II, promovendo 

um curso de qualificação para os professores da área de exatas, informática e outros 

interessados. 

Muitas atividades das aulas de robótica exploravam conceitos relacionados à 

Matemática durante sua montagem e programação dos kits. A sala disponibilizada dispunha 

de uma área de cerca de 60m
2
; com 8 mesas com computadores em rede ligados à Internet e 

espaço para quatro alunos em cada uma; uma mesa central de cerca de 3m
2
 e um pequeno 

armário. Conseguimos nos adaptar bem dentro desse espaço e começamos a ministrar as aulas 
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de acordo com a necessidade. Como parte do MDM não pôde ficar dentro do LEM, 

utilizamos outros locais dentro da escola para guarda-lo. 

 

                 Figura 01: Imagens da turma no laboratório de Matemática da escola. 

 

 Gaertner, (2001, p. 14) diz que o LEM na escola básica e o uso dos seus recursos 

“pode contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e para uma aprendizagem efetiva, 

auxiliando os alunos na construção e compreensão de muitos conceitos matemáticos”. 

 É essencial que o professor tenha clareza da sua concepção e dos objetivos que 

envolvem a proposta de trabalho com o projeto do LEM, auxiliando no planejamento, arquivo 

de materiais e propostas de atividades que possam ser exploradas durante as aulas como, por 

exemplo, ao trabalhar com uma adaptação do Geoplano Circular (figura 02) para explorar 

conceitos matemáticos relacionados ao estudo dos Polígonos Regulares, no LEM da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Construção de material para explorar o estudo dos polígonos regulares. 

 

 Apresentamos os resultados dos trabalhos numa exposição no pátio da escola para o 

restante da comunidade escolar. Uma etapa seguinte poderia ser a socialização das etapas de 
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construção e dos objetivos da atividade na exploração de vários conceitos matemáticos 

envolvidos, buscando adaptá-las a outras turmas, de acordo com as necessidades do grupo. 

Em outro exemplo, um professor (ou colaborador) que tenha facilidade na construção 

de sabonetes e velas artesanais com formatos geométricos poderia ministrar um curso para os 

demais educadores envolvidos e cada um poderia direcionar os resultados das atividades 

desenvolvidas, de acordo com suas necessidades, dentro do programa a ser trabalhado. 

Um relatório do projeto poderia ser aproveitado e orientado em Língua Portuguesa, 

enquanto o professor de Química poderia trabalhar a composição e a formulação dos 

componentes químicos que envolvem a confecção dos sabonetes e das velas. Contribui-se, 

desta forma, para uma prática interdisciplinar entre diferentes áreas de conhecimentos. 

De acordo com Lorenzato (2006), a utilização dos MDM por parte dos alunos e do 

professor durante o exercício do magistério seria mais adequada se fosse explorada num local 

planejado para a sua utilização, como a sala-ambiente ou o LEM. Assim como muitos 

profissionais têm seu próprio local de trabalho para exercer sua atividade profissional, ter um 

ambiente adequado para exercer as atividades relacionadas à Matemática poderia contribuir 

para o desenvolvimento dos conteúdos com mais qualidade. 

 Aguiar (1999) afirma que seria interessante unir a reflexão da teoria com base em 

uma experiência prática com a utilização dos laboratórios. Buscamos, desta forma, 

sistematizar a utilização do LEM e de sua interação com outros laboratórios de Ciências 

como: Física, Biologia e Robótica. 

 Onde concluímos que a organização do LEM na escola básica contribui para o 

processo de ensino e aprendizagem de Matemática quando: 

 For resultado do trabalho de um grupo de professores. 

 Permitir a construção de projetos que integrem outras áreas de conhecimento da 

escola. 

 Promover exposições de forma periódica, dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 Adequar o uso dos MDM ao público a que se destina. 

 Ter o professor como um pesquisador de sua prática. 

 Tiver objetivos claros em relação a sua utilização e uma concepção de ensino e de 

educação baseada na construção do conhecimento através da exploração dos recursos 

didáticos que possa disponibilizar. 

Em relação à utilização do MDM, ter uma sala para o LEM é algo muito importante, 

embora não suficiente. O importante é que o professor produza materiais de baixo custo com 

seus alunos, dependendo da realidade de cada escola, mas que possam ter certa durabilidade e 
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ser reaproveitado por outras turmas, levando-se em conta as dificuldades para se pensar onde 

e quando utilizar tais recursos. 

Quando questionado sobre como organizar uma sala de aula para servir como LEM, 

Ewbank (1971, p. 559) afirma que o requisito principal é que o professor precisa estar 

disposto a utilizá-lo, ser flexível e ver como ele se encaixa em sua filosofia de trabalho e com 

seus alunos. Em seguida, o professor deve atentar para dois aspectos importantes: quanto à 

organização do seu uso, se vai trabalhar com toda a turma e com que frequência será 

utilizada; e em relação ao conteúdo que deseja trabalhar, se corresponde a um tópico do 

conteúdo de Matemática ou um conjunto mais amplo de atividades com o objetivo de 

incentivar as crianças a trabalhar de forma mais eficiente. 

Carvalho (2011, p.107) identifica que o LEM na escola básica depende de uma 

escolha adequada dos materiais didáticos, de suas características e potencialidades no 

desenvolvimento de atividades práticas e que possam auxiliar na compreensão dos conceitos 

matemáticos. 
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4. O USO DE MATERIAL DIDÁTICO DE MANIPULAÇÃO NO 

CONTÍNUO DA SALA DE AULA: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA 

EXPERIÊNCIA REALIZADA 

 

 4.1 – Considerações iniciais 

 

 Um processo de ensino e aprendizagem de Matemática, focado na compreensão e no 

fazer matemático, requer um domínio profundo dos conteúdos trabalhados e suas conexões, 

uma boa fundamentação teórica do seu processo, assim como uma maior compreensão dos 

múltiplos olhares que compõem a sala de aula. Desta forma, entendemos que o uso de 

materiais didáticos de manipulação (MDM) permite uma construção que auxilia no processo 

de percepção dos conceitos matemáticos envolvidos. 

 

4.2 – O desenvolvimento do projeto 

  

 As descrições a seguir referem-se às aulas ministradas na disciplina de Matemática, na 

turma do 9º ano do turno da tarde do Complexo Educacional Regina Coeli, escola particular 

de Campina Grande - PB, na qual atuamos como professor-pesquisador. Parte das aulas foi 

gravada, foram feitas observações por escrito durante e ao final das aulas, registrou-se 

fotograficamente alguns momentos de trabalhos com o uso de MDM e tirámos cópias de 

algumas atividades produzidas pelos 18 alunos. 

 O trabalho com o material é sempre limitado, precisando de situações que 

problematizem os conceitos envolvidos, juntamente com a mediação do professor, para que os 

saberes didáticos do aluno sejam mobilizados. Nacarato (2005, p. 5) reforça que “não é o 

simples uso de materiais que possibilitará a elaboração conceitual por parte do aluno, mas a 

forma como esses materiais são utilizados e os significados que podem ser negociados e 

construídos a partir deles”. 

 No levantamento de dados, fez-se uso da observação participante, em que no caso o 

professor atuou como pesquisador, registrando e analisando suas próprias aulas, arquivando 

ainda as atividades dos alunos. As observações se concentraram nas atividades em que se 

considerou necessária a utilização do material didático de manipulação para explorar a 

construção dos conceitos matemáticos trabalhados ao longo das aulas. 

 A descrição feita é de parte das aulas ministradas como recorte para construir esta 

pesquisa, em que trazemos algumas observações das atividades desenvolvidas nas aulas e 
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fatos ocorridos. Ao produzir uma atividade que permitisse ao aluno refletir sobre os conceitos 

matemáticos que estava estudando, buscamos atuar através de uma abordagem metodológica 

em que o professor assumiu a função de mediar o processo entre o objeto de aprendizagem e o 

aluno. 

 Durante e ao término da aplicação da pesquisa foram levantadas evidências referentes 

ao questionamento do problema de pesquisa, e da análise dos dados, divulgando as 

considerações obtidas e possíveis sugestões em relação à temática.  

 Repensando Vigotski (2005), segundo o qual seria necessário criar um ambiente de 

atividades que proporcionem uma intervenção pedagógica fundamentada na mediação entre o 

professor, o aluno e os objetos envolvidos na atividade, no caso o MDM, buscou-se construir 

atividades de ensino-aprendizagem explorando a construção dos conceitos matemáticos 

envolvidos. 

 

4.3 – Descrições das aulas 

 

 As aulas ministradas durante a pesquisa obedeceram ao planejamento escolar do inicio 

do ano letivo para a disciplina de Matemática, em que se registraram os momentos em que o 

MDM foi apresentado como uma ferramenta auxiliar no processo de formação dos conceitos 

matemáticos, buscando analisar seu papel no desenvolvimento das aulas, suas limitações e 

possibilidades em torno das atividades, as dificuldades apresentadas pelos alunos e o seu 

envolvimento, evidenciando a forma como estes se posicionavam em torno das aulas de 

Matemática, durante as situações apresentadas. Por isso, não nos detemos a investigar um 

conteúdo específico. 

 As intervenções didáticas foram desenvolvidas no período de maio a outubro de 2010, 

numa turma de 9
o
 ano do ensino fundamental, com 18 alunos com faixa etária de 

aproximadamente 14 anos de idade, durante 62 aulas, com duração de 50 minutos cada uma. 

 As aulas ministradas aconteceram considerando-se a regularidade (continuidade) da 

utilização do MDM e se deu no sentido de se perceber o movimento de periodicidade do uso 

do material durante o desenvolvimento da sequência de conteúdos trabalhados. O quadro 02, 

mostra a distribuição dos conteúdos trabalhados de acordo com o período de observação, em 

que usamos MDM, para explorar de alguma forma determinado conceito. 

 Durante as observações e descrições das aulas, procuramos identificar os momentos 

para fazermos uma abordagem dos conteúdos em que o uso de MDM e o espaço do LEM 

foram considerados como uma quebra numa sequência de aulas que muitas vezes se 
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concentrava apenas na verbalização ou no esquema: demonstração-exemplificação-exercícios-

correção. Evidenciamos quebras nesse processo, através de aulas ou momentos na aula, em 

que o aluno precisava: medir, comparar, manipular objetos, pensar sobre estratégias, interagir 

com o colega, refletir sobre a Matemática que estava estudando e como estes conteúdos 

específicos se justificavam como saberes constituídos.  

 A divisão e organização dos conteúdos (quadro 02) se deram de acordo com a divisão 

dos conteúdos durante o planejamento escolar do ano de 2010, dentro do período de 

observação da pesquisa e a ênfase dada a certos conteúdos seguia a sequência curricular 

estabelecida e sua escolha atendeu a aspectos que favoreciam o uso do MDM nas aulas 

observadas. 

 

Conteúdo Trabalhado 

 

Número de aulas observadas 

Perímetros e áreas de 

figuras planas 

19 aulas 

Teorema de Pitágoras e 

suas aplicações 

12 aulas 

Sólidos geométricos 09 aulas 

Trigonometria no 

triângulo retângulo  

06 aulas 

Polígonos regulares 09 aulas 

Gráfico de uma função  07 aulas 

Quadro 02: Divisão dos conteúdos trabalhados em relação ao número de aulas. 

 

 O envolvimento dos alunos durante as etapas de construção e apresentação de alguns 

materiais foram momentos que precisam ser considerados, em relação ao fato de que o aluno 

foi capaz de interagir para construir e apresentar o resultado de algo que ele produziu, como 

no caso das embalagens de presentes ou mesmo na atividade com o Geoplano circular. 
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 A seguir apresentamos as aulas de acordo com sua sequência, dentro do conteúdo, 

seus objetivos, a atividade proposta e suas observações, descrições e análise da atividade em 

relação ao tema desta pesquisa. 

 

4.3.1 Comprimento da circunferência 

 

Aulas 01 e 02 (13/05/2010) 

Objetivos 

1. Perceber a razão constante entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. 

2. Obter uma fórmula para o cálculo do comprimento da circunferência. 

3. Calcular o comprimento de uma circunferência por meio da fórmula obtida. 

4. Obter um valor aproximado para o número π (pi). 

 

Recursos Utilizados 

 Fita métrica ou trena 

 Um pedaço de linha ou barbante 

 Calculadora 

 Objetos cilíndricos diversos (vasilha de plástico, tampas de recipientes, latas de 

leite ou chocolate, fita plástica, baldes) 

 

Atividade Proposta: Conjunto de ações a serem efetivadas pelos alunos de acordo com as 

instruções seguintes: 

01- Meça o comprimento C de um objeto circular e o seu diâmetro d. Em seguida calcule a 

razão R entre os dois; 

02- Monte uma tabela, anote o resultado de cinco pessoas e faça a média do resultado de 5 

objetos diferentes; 

03- Calcule a média aritmética do resultado das cinco pessoas que você escolheu; 

04- Depois compare o resultado com o do restante da sala e depois da discussão com o 

restante da turma, anote suas conclusões num pequeno texto onde você possa relatar as 

dificuldades enfrentadas, a comparação do seu resultado com o valor esperado e qual a 

importância da média aritmética na obtenção do resultado. 

05- Compare o cálculo do comprimento da circunferência de um objeto, usando a fórmula, e 

depois compare o resultado fazendo a medição com uma fita métrica. 
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Observação, descrição e análise 

 

 No início da aula, pedimos aos alunos que pegassem o material que fora solicitado na 

aula anterior e que, em seguida, dirigissem para o laboratório de Matemática da escola. 

Depois de acomodar os alunos em grupos de três ou quatro pessoas, explicamos o objetivo da 

aula: obter uma fórmula para calcular o comprimento de objetos circulares. Informamos que, 

eventuais dúvidas poderiam ser resolvidas com o professor ou coletivamente.  

 Na primeira etapa da atividade os alunos teriam que medir o comprimento de um 

objeto circular e dividir o valor obtido pela medida do seu respectivo diâmetro, registrando o 

resultado (figura 03). 

 

Figura 03 – Exemplo de resposta obtida pelo aluno A08 da turma investigada. 

 

 No desenvolvimento desta etapa, percebemos que a maioria da turma compreendeu o 

que tinha sido sugerido. Entretanto, alguns alunos apresentaram algumas dificuldades na 

medição dos objetos e registro adequado das medidas obtidas, no momento em que intervimos 

usando como base o material de um dos alunos, evidenciando detalhes e cuidados com a 

medição dos objetos e com o registro das medidas obtidas.  

 Em outro momento da aula, identificamos certa dificuldade no arredondamento de um 

número decimal por parte de alguns alunos, não conseguindo diferenciar a representação 

escrita entre décimos e centésimos. Assim, foi necessária a mediação, junto ao grupo para que 

percebessem a diferença entre 3,09 e 3,9, como identificamos no trecho abaixo. 

Comentário: Na hora de copiar o resultado da calculadora, observamos que os 

alunos A11 e A18, apresentaram dificuldade no arredondamento dos valores obtidos 

em suas calculadoras, um deles obteve no visor 3.09154272 e registrou no seu 

caderno 3,9 como valor aproximado de uma casa decimal depois da vírgula. 

(Notas de campo, aulas 01 e 02) 

 

 Surgiram outras dificuldades no desenvolvimento da atividade proposta, como 

podemos observar: 

Comentário: O grupo formado pelos alunos A05, A08 e A11, não chegou num 

consenso sobre o que era o diâmetro e o raio obtendo resultado do tipo 6,36. Fato 

que foi solucionado com intervenção do professor, ao questioná-los sobre o que era 

o raio de uma roda de bicicleta, chamando a atenção do grupo. 
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[...] 

Comentário: Um resultado diferente da aluna A17, que disse não ter prestado 

atenção devida e contornou toda a lata de forma perpendicular a sua base para obter 

o comprimento de sua circunferência, que depois da intervenção do professor, 

conseguiu obter o resultado parecido com o restante do grupo e entender porque seu 

resultado estava tão estranho em relação aos demais colegas. 

(Notas de campo, aulas 01 e 02). 

 

No desenvolvimento da atividade proposta e nas observações das notas de campo, 

identificamos a necessidade da mediação simbólica no desenvolvimento dos conceitos 

científicos trabalhados em relação à aula de Matemática, como medição, divisão de números 

decimais, dentre outros, utilizando para isto, o MDM como elemento mediador para 

compreender o que estava sendo pedido, assim como da busca do professor por uma 

explicação usando como exemplo o raio da bicicleta. 

Durante o preenchimento de um quadro-resumo (figura 04), abaixo, vários alunos 

identificaram um padrão de aproximação entre o seu resultado e o obtido pelos demais 

colegas, observando a regularidade. Isto chamou a atenção da maioria dos alunos, fato que 

gerou certa curiosidade em relação aos resultados obtidos, que eram aproximadamente iguais, 

e gerou uma discussão frutífera em relação ao motivo de tal coincidência nos resultados.  

 

 

Figura 04 – Quadro-resumo feito pela aluna A15. 

 

O cuidado com as medições foi um fator importante da fala do professor, quando 

reuniu toda a turma, pontuando que quanto mais atenção e precisão nas medições, melhores 

resultados seriam obtidos e que antes de apresentar seus resultados para os colegas de outros 

grupos, eles deveriam verificar com sua equipe e com o professor.  

 Outro aspecto importante observado apenas no final da atividade pelos alunos foi o 

fato de terem que obter a média aritmética de cincos alunos (figura 05), o que fez com que 

parte do grupo observasse que a média obtida deixava o resultado mais próximo do valor da 

constante π (pi). 
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Figura 05 – Cálculo da média aritmética obtido pelo aluno A08. 

 

 Ao longo da atividade (figura 06), identificamos que parte dos alunos desenvolveu a 

tarefa com certa facilidade, o que contribuiu inclusive no desenvolvimento da atividade dos 

demais colegas, tendo em vista que outros alunos apresentaram dificuldades na sua realização, 

sendo necessária a mediação do professor ou de alguns colegas.  

 

Figura 06 – Alunos usando MDM para obter o comprimento da circunferência. 

  

 O texto apresentado por duas alunas (A02 e A05) transcrito abaixo, mostra um resumo 

das observações feitas pela turma em relação à obtenção da fórmula do comprimento de uma 

circunferência, assim como a compreensão do número π (pi) como uma razão aproximada 

entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. 

 

A02: Com o término da atividade pude concluir que a atividade não tinha um 

objetivo apenas prático e sim demonstrativo, nela aprendemos que a razão entre o 

comprimento e o diâmetro de um objeto circular resultará em um valor e este valor 

ao ser multiplicado pelo diâmetro resultará no comprimento deste objeto. 

Concluímos também que este valor pode ser substituído por uma constante chamada 

pi (π) que equivale a 3,14. Conclui também que todo objeto circular tem razão (c/d) 

com uma resultante aproximada (algo próximo de 3,...). 

[...] 

A05: O professor pediu para trazer objetos circulares, fita métrica ou barbante, 

calculadora e régua, para uma aula agente aprendeu como medir o comprimento, o 

diâmetro e descobrir a razão. Concluímos também que se agente medir qualquer 

objeto independente do seu tamanho do objeto o resultado sempre será aproximado a 
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3,14. Concluímos também que para descobrir o comprimento do círculo é só 

multiplicar o diâmetro o valor de π que equivale a 3,14. Fórmula: C = d.π. 

 

(Texto apresentado pelos alunos A02 e A05, aulas 01 e 02) 

 

Outro aspecto importante da atividade está na interação entre os alunos e o professor, 

permitindo o trabalho de colaboração entre os membros do grupo no desenvolvimento da 

aula, fato que fortalece a importância da socialização durante as discussões entre seus colegas, 

sobretudo nos momentos em que uma intervenção contribui para sanar uma dúvida na 

realização da atividade. 

A08: Professor tire uma dúvida o meu resultado deu 6,36. 

A11: E o meu deu 3,18. 

Professor: Como foi que vocês fizeram? 

A08: Eu dei uma volta na lata e medi com a fita, depois eu peguei a régua e medi do 

meio da tampa até a ponta. 

Comentário: Se referindo ao raio. 

A08: Depois eu dividi um pelo outro. 

Professor: Certo, mas você lembra qual é a diferença entre raio e diâmetro? 

A11: Eu acho que entendi o erro, é porque você mediu o raio e não o diâmetro. 

Então o meu está certo e o seu está errado. 

A05: Você mediu o raio, mas era pra ter feito de uma borda a outra da tampa da lata 

de leite. 

Professor: Mas tendo o cuidado de passar pelo centro. 

A08: Tem razão, eu fiz confusão no diâmetro. 

 (Transcrição das aulas 01 e 02) 

 

 Esse trecho da aula evidencia um exemplo de atividade em que o individuo, através da 

interação com outros membros mais experientes em relação a determinado conceito 

trabalhado, aproveita-se para ampliar sua compreensão, no caso da relação entre raio e 

diâmetro da circunferência. 

 Acreditamos que o processo de socialização no trabalho em grupo com os demais 

colegas e as intervenções do professor nos grupos ou com toda a turma podem contribuir no 

desenvolvimento dos conceitos. 

 

Aula 03 (19/05/2010) 

Objetivo 

1. Aplicar a fórmula do comprimento da circunferência na resolução de questões. 

 

Recursos Utilizados 

 Livro didático 

 Calculadora 

 

Atividade proposta: Exercício do livro didático (anexo A) 
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Observação, descrição e análise 

 

Pedimos aos alunos para resolvessem uma atividade do livro didático (anexo A) e que 

se organizassem em grupos de dois ou três. Durante sua realização foi necessário mediar à 

atividade em alguns momentos nos grupos para responder eventuais dúvidas ou 

questionamentos. Na resolução de algumas questões, foi necessário o uso da calculadora e 

fazer intervenções com toda a turma para esclarecer pontos de dificuldades que surgiram. A 

atividade tinha como objetivo resolver questões utilizando a fórmula do comprimento da 

circunferência. Ao final da aula solicitamos aos alunos que terminassem em casa a atividade e 

que deveriam mostrar na aula seguinte. 

 

Aulas 04 e 05 – (20/05/2010) 

Objetivos 

1. Obter o comprimento da circunferência por aproximação. 

2. Compreender a relação entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. 

3. Aplicar a fórmula do comprimento da circunferência na resolução de problemas. 

 

Recursos utilizados 

 Régua ou par de esquadros 

 Compasso e transferidor 

 Papel milimetrado e papel ofício 

 Cilindros em madeira com 6 cm de diâmetro 

 Calculadora e fita métrica 

 

Atividade proposta I: Correção coletiva de questões da aula 03. 

 

Atividade proposta II: Obtenção de uma relação entre comprimento da circunferência e 

diâmetro por aproximação, seguindo as instruções: 

01- Construa uma circunferência com 6 cm de diâmetro, usando régua e compasso.  

02- Agora desenhe uma reta tangente à circunferência, marque um ponto A de tangência 

numa extremidade e procure obter o ponto A
’
 correspondente a uma volta na circunferência. 

Usando uma peça cilíndrica em madeira com 6 cm de diâmetro: 
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03- Procure obter o mesmo ponto A’ com o auxílio do compasso e em seguida, por medição 

através de uma régua. 

04- Calcule a medida da distância AA’ pela fórmula do comprimento da circunferência. 

Depois compare os resultados obtidos com o restante da turma e anote as conclusões. 

 

Atividade proposta III: Resolução de questões sobre comprimento da circunferência 

(atividade em anexo B). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Observação, descrição e análise 

 

 Iniciamos a aula procurando identificar os alunos que tinham concluído a atividade da 

aula 03 e depois abrimos espaço para correção coletiva das questões em que os alunos 

apresentaram maiores dúvidas em relação a sua resolução. 

 Em seguida os alunos foram organizamos na própria sala de aula para realizar a 

atividade que consistia em obter o comprimento da circunferência, relacionando-o, por 

aproximação, como pouco maior que três vezes o seu diâmetro (figura 07).  

                    B 

                     

 

 

                                              B                         A                       B 

                   A                                                                                   A’ 

Figura 07: Esquema da obtenção do comprimento da circunferência. 

 

 Inicialmente pedimos para que um aluno medisse o comprimento de uma tampa 

circular com 6 cm de comprimento com uma fita métrica, o que resultou num valor igual a 19 

cm e depois solicitamos que eles calculassem usando uma calculadora, obtendo valor 

aproximadamente igual a 18,84 cm. 

 Depois, os alunos tinham que desenhar numa folha de papel ofício, no sentido 

horizontal, uma circunferência de 6 cm de diâmetro e usar a reta suporte AA’ com cerca de 19 

cm de comprimento para obter o ponto A’ partindo do ponto A. Para isto eles usaram 

inicialmente a peça em madeira, em seguida marcaram com caneta o ponto A na peça e  

rolaram a sua circunferência sobre a reta suporte, obtendo uma volta completa até o ponto A’. 
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Com isso, identificaram se os resultados eram aproximadamente iguais aos obtidos no início 

da atividade. 

 Em seguida, com o auxílio de um compasso, teriam que obter a medida do diâmetro da 

circunferência e com cuidado, para não mexer nas pernas do compasso, deveriam marcar a 

reta do ponto A até chegar ou se aproximar do ponto A’, fato que os alunos conseguiram 

marcar três vezes a medida do compasso na reta AA’ e depois comparar com o resultado por 

medição com régua (figura 07). 

 

A12: Professor quer dizer que podemos marcar três vezes na reta por causa do 

diâmetro? 

Professor: Isto. 

A09: E quanto a diferença que falta para completar a reta representa 0,14 do valor 

de pi. 

Professor: Certo, mas lembrem-se que o valor de pi assim como o da atividade é um 

valor aproximado. 

Professor: Vocês entenderam o objetivo da aula? Qual era a minha intenção em 

relacionar o uso da atividade com os cilindros de madeira com a atividade do 

desenho com o compasso. 

A02: Era comparar uma atividade com a outra. 

Professor: Mais alguém. 

A11: Eu acho que era mostrar de formas diferentes a mesma coisa. 

Professor: Como assim, explica melhor. 

A11: Ora, com o disco de madeira nós encontramos o mesmo resultado medindo e 

com a fórmula do comprimento. Com o desenho agente comparou que dá pra marcar 

3 diâmetro e pouco. 

Professor: Correto. E que ao longo da atividade, a ideia era fazer com que vocês 

percebessem estas relações entre comprimento da circunferência de formas 

diferentes, bem como o significado do pi como um valor aproximado. 

A17: Mas professor, eu num vou ter desenhar esta coisas na prova não? 

Professor: Não minha filha, a ideia aqui não era esta. E sim fazer você pensar um 

pouco mais sobre a fórmula do comprimento da circunferência, como ele surgiu e 

como ela se aplica. Vocês não tem que se preocupar com prova agora e sim em 

entender como as coisas funcionam e se justificam. 

 

 (Transcrição das aulas 04 e 05) 

 

 Em seguida, pedimos para os alunos resolverem algumas questões do livro didático, 

explorando diferentes aspectos do uso da fórmula, para que pudessem obter a medida do raio, 

do diâmetro ou do comprimento da circunferência, por exemplo. No desenvolvimento da 

atividade, identificamos o envolvimento dos alunos em sua resolução, pois eles mostraram-se 

interessados em resolver as questões, e indicamos que se fosse necessário poderiam sentar 

com um colega para ajudar em relação às dúvidas. Aqueles que não conseguiram concluir até 

o final da aula, ficaram de terminar em casa a atividade. 
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Aula 06 – (26/05/2010) 

Objetivos 

1. Aplicar a fórmula do comprimento da circunferência na resolução de questões. 

 

Recursos utilizados 

 Calculadora 

 

Atividade proposta: Resolução de questões sobre o comprimento da circunferência. 

 

Observação e descrição 

 

 Utilizamos a aula para revisar as abordagens realizadas nas últimas aulas sobre o 

comprimento da circunferência e resolver alguns exemplos de questões explorando o 

comprimento de uma circunferência por aproximação. Revisando o que foi estudado, 

buscamos explicar algumas dúvidas que surgiram em torno do conteúdo trabalhado.  

 Tínhamos como objetivo identificar as dúvidas como na interpretação das questões, o 

uso de equações na sua resolução e na identificação dos dados referentes a cada problema que 

os alunos apresentaram no desenvolvimento da atividade, através de suas falas em relação à 

resolução das questões apresentadas, abrindo espaço para que os alunos se colocassem 

durante sua resolução. 

  

4.3.2 Área do Círculo  

Aulas 07 e 08 – (27/05/2010) 

Objetivos 

1. Obter uma fórmula para o cálculo da área do círculo. 

2. Determinar a área do círculo e suas partes. 

3. Obter a área do círculo por aproximação. 

 

Recursos utilizados 

 Estilete 

 Fita adesiva 

 Cartolinas de diferentes cores 

 Tesoura e cola 
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 Régua 

 Compasso e transferidor 

 Livro didático do aluno 

 Cartaz 

 

Atividade proposta: desenvolvido de acordo com as seguintes orientações dos alunos. 

01 – Usando cartolina colorida construa dois círculos de 6 cm de raio, em cores diferentes e 

divida-os em partes iguais (que podem ser em 8, 9, 10, 12 ou 15 partes). 

 

 

Foto 08 – Atividade de construção do círculo e suas partes em cartolina. 

 

02 – Agora recorte as peças, intercale as cores e cole conforme desenho no quadro. 

 

Figura 09 – Desenho do livro didático (Dante, p.238-9
o
 ano) 

 

03 – Observe a relação entre a atividade proposta e a fórmula da área do círculo que será 

apresentada. Anote as conclusões em seguida. 
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Observação, Descrição e Análise 

 

 As aulas ocorreram no espaço do laboratório de Matemática da escola e os alunos se 

organizaram em grupos para realizar a atividade proposta. Os alunos tinham que utilizar o 

compasso, transferidor e régua para desenhar a circunferência e dividir em partes iguais. 

Observamos ao longo da atividade as dificuldades apresentadas pelos alunos, como o uso 

correto do transferidor para obter certo número de partes ou como fazer o cálculo para obter a 

medida do ângulo central da circunferência de acordo com o número de partes adotadas, 

conforme podemos observar nas transcrições abaixo: 

 

A18: Professor, como é pra fazer? 

Professor: Fazer o que menina? 

A18: Eu não sei usar esse negócio.  

(Se referindo ao transferidor) 

Professor: Você vai colocar o transferidor sobre o raio e ajustando com o centro da 

figura e depois vai fazendo as marcas de acordo com a medida do ângulo central. A 

figura de vocês não tem 12 partes, então vocês vão dividir 360
0
 da circunferência 

por 12. Quanto é que dá? 

A03: Deixa eu fazer aqui... é igual a 30 cada um. 

Professor: Certo, agora vocês medem de 30 em 30 graus e podem ir marcando logo, 

30, 60, 90,... e assim por diante. E depois? 

A18: Depois é só ligar os pontos e cortar a figura. 

Professor: Certo. 

[...] 

A05: Agente não lembra como é que divide.  

Comentário: (Se referindo ao cálculo) 

Professor: Certo. Quantos graus tem uma volta completa numa circunferência? 

A08: 360 graus. 

Professor: Certo. A figura de vocês não é pra ter 15 partes iguais? Então vocês vão 

dividir a circunferência de acordo com o número de partes. 

A08: Então divide 360 por 15? 

Professor: Certo. E se fosse em 12 partes? 

A05: Divide por 12. 

(Transcrição das aulas 7 e 8) 

 

 

 No desenvolvimento da atividade pedimos a colaboração dos membros de cada grupo 

para diminuir as dificuldades de interpretação, criando um processo de mediação dentro das 

equipes envolvidas. Desta forma, iríamos passar nos grupos ao longo da aula para retirar 

eventuais dúvidas que fossem surgindo como a necessidade de que cada círculo de uma cor 

tivesse o mesmo número de peças do outro. Com a conclusão da primeira etapa, os alunos 

tinham que recortar e intercalar as partes do círculo de modo a obter uma forma semelhante a 

um paralelogramo na sobreposição de cada setor circular, formado por dois círculos 

(conforme figura 10). Os alunos apresentaram certa facilidade no desenvolvimento desta 

etapa da aula, depois que lembramos o cálculo da divisão do círculo e suas partes, através do 
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cálculo do ângulo central e do uso de instrumentos de medição com régua, compasso e 

transferidor. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Atividade de recorte e colagem das partes dos dois círculos. 

 

 Quando os alunos concluíram a montagem das figuras, reunimos os grupos e as 

atividades de cada grupo, para fazer algumas observações. 

 

Professor: Pessoal, como vocês podem ver, existem resultados obtidos de acordo 

com o número de partes de cada círculo que foram adotadas, observem que algumas 

têm mais peças e outras são menos. Agora eu pergunto: Qual dos trabalhos 

apresentados apresenta maior área? 

A13: Eu acho que é o de15 partes, deu mais trabalho e parece ser mais comprido. 

Professor: Será? Todo mundo concorda? Ou alguém discorda? 

A14: Eu acho que não. Por que todo mundo não tinha que fazer dois círculos iguais? 

Então só mudou a forma, umas têm mais pedaços e são mais compridas e outras 

menos, ficando mais curtas, mas eu acho que é do mesmo tamanho. 

Professor: Certo, então o que muda é apenas o número de peças de cada uma. 

Observem que todas as figuras são formadas por dois círculos iguais. Certo, e 

quanto às figuras todo mundo observa que elas têm forma que lembra um 

paralelogramo? Observem que, quanto mais partes se dividem, mais parecida ficam 

com o paralelogramo do cartaz. 

A08: É verdade, a curva vai diminuindo e parece com uma reta. 

Professor: Certo, então podemos afirmar que a área dos dois círculos da figura se 

aproxima da área de um paralelogramo a medida que aumentamos o número de 

partes dos círculos. E que a área de um círculo seria equivalente a metade da área de 

um retângulo. 

 

(Transcrição das aulas 7 e 8) 

  

 Com base nas argumentações feitas, realizamos a determinação da área do círculo, da 

seguinte forma: 

    
    

 
 
             

 
 
                  

 
 
     

 
     



68 
 

 Depois de retirar algumas dúvidas que surgiram durante a explanação, demos alguns 

exemplos de como usar a fórmula para calcular a área de um determinado círculo, tendo como 

informação a medida do seu raio ou do seu diâmetro. Depois pedimos que os grupos 

produzissem um texto resumindo o objetivo da atividade. 

 

O objetivo dessa atividade foi promover o entendimento e o conhecimento de como 

calcular a área do círculo através de objetos que usamos no nosso dia a dia. A partir 

da atividade, concluímos que a área do círculo tem uma relação com a área do 

paralelogramo e com as medidas do comprimento da circunferência e que à medida 

que colamos os pedaços de círculos, encontramos a mesma forma do retângulo dos 

outros grupos. 

(Resumo apresentado pelas alunas A06, A14 e A15, aulas 7 e 8) 

 

Aulas 09 e 10 – (03/06/2010) 

Objetivos 

1. Utilizar um método para visualizar e concretizar o cálculo da área do círculo. 

Recursos utilizados 

 Papel ofício 

 Rolos de papel higiênico 

 Estilete 

 Fita adesiva 

Atividade proposta: Obtenção da área do círculo
1
 

1) Cada grupo de alunos deve passar fita crepe num rolo de papel higiênico, conforme 

figura abaixo. 

2) A seguir, os alunos devem fazer um corte com um estilete, no rolo de papel, da 

superfície até o interior do rolo, no lado oposto ao da fita crepe (figura 11). 

 

                      Figura 11: Demonstração da área do círculo, usando MDM. 

                                                           
1 GOMIDE, E. F. & ROCHA, J. N. Atividades de Laboratório de Matemática. CAEM: IME-USP. (p.118). 
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3) Depois de cortado e apoiado sobre a mesa, observe a planificação lateral do sólido 

obtido pelo corte e compare a representação da figura em forma de trapézio com a do 

triângulo que se forma. 

 

Observação, descrição e análise 

 

 Durante o desenvolvimento da atividade cada grupo recebeu um rolo de papel 

higiênico e fita crepe. Depois de marcado e cortado o papel higiênico, conforme indicado no 

item 2 da atividade proposta, cada grupo prendeu o papel com fita, em seguida, chamamos a 

atenção dos alunos para a forma de trapézio na face lateral do sólido obtido com o corte no 

papel higiênico e que se não fosse um “buraco” no centro do rolo de papel higiênico, a figura 

seria então um triângulo, cuja altura seria o raio do círculo e que sua base seria a do 

comprimento da circunferência que limita o rolo de papel (figura 12). 

 

 

Figura 12: Relacionando a área do círculo com a área do triângulo. 

 

 Durante a atividade identificamos o envolvimento dos alunos, destacamos algumas 

observações feitas e que chamaram a nossa atenção. 

 

Professor: Quando nós cortamos o rolo de papel, tiramos está parte em papelão e 

abrimos. Veja eu vou repetir novamente [...]. Alguém pode dizer qual é a figura que 

se forma? No caso quando olhamos para a pilha de papel de cima por cima. 

A06: Seria parecido com uma pirâmide, eu acho. Começa maior em baixo e vai 

diminuindo, só que é diferente. 

Professor: E qual a forma de cada folha? 

A08: É um retângulo maior em baixo e que vai diminuindo aos poucos... 

Professor: Certo, observem que a primeira folha corresponde a circunferência do 

cilindro, caso o rolo de papel fosse completo, já que ele é oco no meio. E que ele vai 

diminuindo aos poucos. E quando olhamos de lado, dá para perceber um figura em 

forma de trapézio? Veja eu vou apoiar sobre um livro. 

A03: Sim, começa maior e vai diminuindo aos poucos. 

A13: É verdade, fica na forma de trapézio. 
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Professor: Alguém consegue relacionar com este trapézio com a área do círculo? 

[...] 

Professor: Tem certeza?  

[...] 

Professor: E se eu perguntar o que aconteceria com esta lateral em forma de 

trapézio no desenho, se o rolo de papel fosse completo no meio? 

A13: Como assim? 

Professor: Veja o rolo de papel não tem um espaço vazio no meio? 

A13: Tem. 

Professor: Então. Vamos imaginar que não fosse vazia, as folhas em forma de 

retângulo iriam diminuindo até formar uma linha em cima. 

A13: Formaria um triângulo. 

A09: É verdade. 

Professor: Todo mundo entendeu? A17, vocês entenderam ou não? 

A17: Entendi, professor é que eu estava distraída. 

Professor: Certo, mas vamos voltar para explicação. Todo mundo entendeu que se 

continuássemos completando o rolo de papel no meio, o trapézio ia aumentando sua 

altura e diminuído sua base superior. Até ficar igual a um triângulo, esperem um 

pouco que eu vou fazer o desenho. 

[...] 

Professor: Pronto, observem o triângulo. A sua base corresponde ao que do 

cilindro? 

A02: Corresponde ao contorno. 

Professor: Como assim? O que seria esse contorno? 

A02: Seria o mesmo que uma volta no cilindro, como no caso da lata de leite que 

medimos para obter o valor de π. 

Professor: Ok. Vejam que a base do triângulo seria igual ao comprimento de uma 

circunferência e, portanto pode ser obtida pela fórmula que estudamos. E quanto a 

altura do triângulo? Alguém consegue perceber alguma relação? 

[...] 

Professor: Não. Observem que ele forma uma reta que sai de um ponto do contorno 

do rolo e vai até o centro, formando o raio do cilindro. 

 

 

(Transcrição das aulas 9 e 10) 

 

 Identificamos a dificuldade dos alunos em perceber a medida da altura do triângulo 

como raio, como um obstáculo didático. Assim, só conseguiram compreender esta relação 

com a nossa intervenção. Observamos em seguida, que ao calcular a área do triângulo (A𝞓), 

estaríamos calculando a área de um círculo (Ao) e que o triângulo tinha por base o 

comprimento da circunferência e que a altura do triângulo correspondia ao raio (r). Chegamos 

à conclusão de que: 

 

   
            

 
      

     

 
     

  

 Depois de esclarecer algumas dúvidas sobre a explanação, ressaltamos que tínhamos 

como objetivo apresentar a área do círculo usando outro processo que estivesse dentro do 

nível de compreensão deles. Comentamos que havia outras formas de chegar a fórmula da 

área do círculo, umas mais simples e outras mais complexas para a idade deles, e que ao fazer 
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a determinação da área do círculo de duas maneiras diferentes, queríamos despertar neles o 

caráter investigativo no ensino de Matemática, assim como fazer com que eles entendam a 

necessidade de compreender os conceitos que estudavam. 

  

Aula 11 – (09/06/2010) 

Objetivo 

1. Resolver problemas envolvendo a área do círculo e suas partes. 

 

Atividade proposta: Resolver lista de exercícios (atividade em anexo C) 

 

Observação, descrição e análise 

  

 Inicialmente o professor comentou que os alunos iriam se organizar para fazer um 

exercício do livro, mas antes iria mostrar alguns exemplos de questões envolvendo a área do 

círculo. Em seguida os alunos se reuniram em pequenos grupos ou individualmente para 

resolver as questões da lista até o término da aula. 

 Mesmo tendo usado a primeira aula para explicar alguns exemplos, vários alunos 

apresentaram dificuldade na resolução das questões propostas, que envolviam o cálculo de 

partes da área do círculo (questões 7, 8 e 10 da atividade em anexo C) e na questão que 

envolvia o cálculo do comprimento de uma pista de atletismo formada por duas retas e duas 

curvas correspondestes a meia circunferência cada uma, sendo necessária a mediação nos 

grupos ou com toda a turma durante a aula. 

 

4.3.3 Comprimento da circunferência / Área do círculo e suas partes 

 

Aulas 12 e 13 – (10/06/2010) 

Objetivo: 

1. Resolver questões envolvendo o comprimento da circunferência 

2. Resolver questões sobre a área do círculo e suas partes. 

 

Atividade proposta: Resolução de atividades e exemplos propostos. 
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Observação, descrição e análise 

 

 Utilizamos o tempo da aula para tirar dúvidas e corrigir questões dos alunos em 

relação aos conteúdos tralhados nas últimas aulas sobre comprimento da circunferência e a 

área do círculo, assim como resolvemos exemplos propostos em relação aos conceitos 

matemáticos, de forma que os alunos pudessem se expressar, apresentando suas dúvidas, 

dificuldades em compreender as questões e de que forma se posicionavam em relação às 

aulas. 

 Identificamos dois aspectos interessantes, e que devem ser considerados. O primeiro 

diz respeito ao fato de que a maioria dos alunos parece demonstrar uma atitude positiva em 

relação ao nosso trabalho, demonstrado na participação em trazer materiais, colocando-se de 

maneira participativa e se envolvendo com as discussões. O segundo trata da dificuldade de 

muitos, com a compreensão das questões apresentadas, alguns necessitando de mediação no 

entendimento das questões ou mesmo não demonstrando segurança em tentar fazer primeiro e 

depois verificar seu resultado com o dos outros. 

 

4.3.4 Sólidos geométricos (prisma e cilindro) 

 

Aulas 14 a 18 (28 e 29/07/2010) 

Objetivos 

1. Construir uma embalagem de presente utilizando prisma, cilindro ou composições 

entre prisma e cilindro. 

2. Aplicar os conceitos de perímetro e área de figuras durante o processo de planificação 

das embalagens. 

 

Recursos utilizados 

 Papel micro ondulado 

 Cola e tesoura 

 Pistola de cola quente 

 Régua e compasso e transferidor 

 Material para acabamento (papel de presente, camurça e laços) 
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Atividade proposta: construção de uma embalagem de presentes de acordo com as instruções 

e em seguida obter área e volume de acordo com o seu formato. 

 

1) Construir uma embalagem de presente com papel micro ondulado. 

2) Calcular a área da superfície, o volume e a capacidade da embalagem produzida. 

3) Ornamentar e expor a embalagem construída. 

  

Observação, descrição e análise 

 

 Os alunos foram avisados na semana anterior para trazer material necessário para 

construir uma embalagem de presente utilizando papel micro ondulado, para em seguida 

aplicar os conceitos de perímetro, área, volume e capacidade, de acordo com o formato da 

embalagem escolhida. 

 A atividade foi desenvolvida ao longo de 5 aulas e em três etapas distintas: construção 

da embalagem, obtenção do valor aproximado da área da superfície e do seu volume e 

exposição dos trabalhos realizados no pátio da escola. Na primeira etapa, apresentamos alguns 

exemplos de embalagens de presentes com formas geométricas básicas. Os alunos 

desenharam os moldes da embalagem escolhida por cada um e iniciaram o processo de 

construção de cada embalagem (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Apresentação de embalagens produzidas pelos alunos. 

  

 Em vários momentos da atividade foi preciso intervir, entre os grupos ou com toda a 

turma, para explicar detalhes do processo de elaboração das embalagens, onde observamos o 

empenho e a dedicação dos alunos. Ocorreu um processo de colaboração entre os 

participantes. 
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Professor: Observe que na construção de cada embalagem, eu vou mostrar alguns 

modelos, em seguida cada um vai escolher o formato que desejar. 

Professor: Primeiro vamos planejar o formato das tiras na lateral, a tira menor tem 3 

cm de largura igual ao comprimento da folha. 

A15: Qual é o sentido da folha? 

Professor: Todo mundo vai trabalhar no sentido do comprimento. Com relação a 

segunda tira, vocês tem duas opções, quem quiser a embalagem menor vai fazer com 

8 cm de largura e quem quiser fazer maior, coloque 10 cm na largura. Façam um 

desenho delas das tiras, que depois eu continuo a explicação. 

Comentário: Dividimos a atividade em etapas para que os alunos não se 

atrapalhassem na sua construção e desta forma pedimos aos alunos para construir 

primeiro as laterais da embalagem, que era comum em todas, variando apenas na sua 

altura. 

[...] 

Professor: Agora eu vou mostrar um desenho delas no quadro. A primeira será em 

forma de cilindro como esta daqui. Então vocês tem que escolher desenhar dois 

círculos iguais. Escolham uma medida para o raio, vamos supor 10 cm, em seguida 

desenhem as circunferências na folha e recortem em seguida. Como a tampa tem que 

ser um pouco menor, nós faremos a diferença com uma tesoura como neste exemplo 

aqui, observem que eu diminuo um pouco para poder encaixar. 

A02: Eu vou fazer em forma de cilindro. Qual a medida do raio pra ficar maior do 

esta?  

Professor: É só você adotar uma medida maior como 15 cm, agora para isto é 

melhor usar um compasso que tenha uma abertura maior. Se você quiser eu 

empresto este aqui que é melhor, ok. Agora quem quer em forma de quadrado basta 

escolher uma medida para o lado e desenhar como, por exemplo, 12 cm. Agora 

quem quer com base retangular pode escolher 12 cm por 20 cm e desenhar os dois 

retângulos com mesma medida e depois diminuímos uma das peças, um pouquinho 

com a tesoura. Quanto ao formato de coração, observem que ela é formada por duas 

figuras básicas, quais são? 

A15: Um quadrado e um círculo. 

Professor: Sendo que o círculo se divide em duas partes iguais, um de cada lado do 

quadrado. 

A15: E quanto à medida de cada uma? 

Professor: Vamos supor que você escolheu 12 ou 14 cm para cada lado do 

quadrado, então use o canto do papel para desenhar o quadrado e em seguida 

encontre o ponto médio dos dois lados, depois construa um semicírculo de cada 

lado. Pode dar uma diferença no desenho, neste caso, é só chamar que eu ajudo. 

 

(Transcrição das aulas 14 e 15) 

 

 Na segunda etapa, os alunos registraram as medidas, fizeram um esboço das formas 

planas que compunham cada uma de suas embalagens e foram orientadas a calcular a área 

aproximada da superfície de cada embalagem. Feito o registro numa ficha, anexaram dentro 

da embalagem que deveriam entregar. Pedimos que cada aluno se preocupasse com os 

detalhes no acabamento de cada embalagem, tendo em vista que o material seria exposto na 

semana seguinte no pátio da escola, por um dia. 

 Em paralelo ao desenvolvimento desta atividade, os alunos realizavam um trabalho de 

produção de sabonetes artesanais e de chocolates com o auxílio da professora de Ciências da 

mesma turma. Este trabalho tinha como objetivo fazer com que os alunos participassem do 

processo de produção do sabonete, dos elementos químicos necessários para sua composição 
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e sua aplicação na indústria, além de levar o aluno a conhecer um pouco da história do 

chocolate, os ingredientes necessários para a sua produção e sua confecção. Neste sentido, os 

professores envolvidos (Matemática e Ciências) já tinham realizado um planejamento e 

decidido que a culminância do trabalho seria com uma exposição no interior da própria 

escola, onde os chocolates e sabonetes produzidos seriam acondicionados nas embalagens 

confeccionadas nas aulas de Matemática. 

 

Professor: Vamos usar a aula para duas coisas, a primeira será calcular a área da 

superfície das embalagens e entregar numa ficha com um esboço da figura 

construída. Depois vocês podem usar o tempo da aula para concluir o acabamento 

das embalagens, se precisarem eu trouxe algumas folhas de papel para forrar a 

embalagem por dentro. 

Comentário: Tínhamos a intenção de fazer com que os alunos aprendessem o 

conceito relacionado ao cálculo de área de superfície ou total de sólidos geométricos 

como prisma e cilindro. 

Professor: Vamos pegar como exemplo, esta embalagem com base quadrada. 

Começando pela tampa, ela é formada por quantas peças? 

Turma: Duas. 

Professor: Certo, observe que ela foi construída a partir de um quadrado com 12 cm 

de lado, qual seria o cálculo da sua área? 

A15: É 12 x 12 que igual a 144. 

Professor: Certo e quanto à área lateral? Nós fizemos uma tira com 3 cm de largura, 

qual é o comprimento dela? 

A02: É de 48 cm. 

Professor: Por que 48 cm, explique como você chegou a este valor? 

A02: É fácil é só multiplicar 12 por 4. Os lados não são iguais, então cada lado tem 

12 cm. 

Professor: Isto, então vamos ter um retângulo menor na tira de 48 cm por 3 cm de 

altura que é igual a 48 x 3 = 144 cm
2
. Agora temos que a área total da tampa será 

igual a 144 do quadrado mais 144 da lateral da tampa que é igual a 288 cm
2
. 

A06: E no meu caso que um cilindro? 

Professor: Observe que a ideia é a mesma, o que muda é a forma de calcular. NO 

caso de quem tem uma embalagem em forma de cilindro é só calcular usando a 

fórmula da área do círculo no fundo da tampa e a do comprimento da circunferência 

na lateral. 

A06: Certo, mas eu vou querer ajuda. 

Professor: Tudo bem, mas aguarde um pouco, eu preciso terminar a explicação. 

Voltando para a primeira embalagem, observem que ela também se divide em duas 

peças: um quadrado no fundo e um retângulo com 10 cm na lateral. Então como é o 

cálculo? 

A15: Seria 12 x 12 = 144 na base quadrada e 48 x 10 = 480. Depois é só somar. 

Professor: Correto, basta somar 144 da base da embalagem com 480 da sua área 

lateral que é igual a 624 cm
2
. E depois? 

A15: A gente soma com o primeiro cálculo. 

Professor: Some 288 mais 624, quanto é que dá no total? 

A08: 912. 

Professor: Certo, mas lembre-se de colocar a unidade de medida, então a área total 

da sua superfície será igual a 912 cm
2
. Agora é a vez de vocês... 

 

(Transcrição das aulas 16 e 17) 

 

 Ao longo da aula foi necessário ajudar os alunos na representação das áreas de acordo 

com o modelo de embalagem adotado, principalmente nos caso de quem escolheu a 
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embalagem em forma de coração, pois o cálculo necessitava de mais detalhes. Depois os 

alunos tiveram que se preocupar apenas com o acabamento das embalagens de acordo com os 

materiais que dispunham e com as sugestões que apresentamos. 

 

 

Figura 14: Cálculo da área da superfície de uma embalagem em forma de cilindro, aluna A06. 

 

 Outro aspecto importante do trabalho consistia em identificar como os alunos 

relacionavam os conhecimentos em Matemática envolvidos no processo de construção das 

embalagens, assim como utilizavam os conhecimentos de Ciências que envolviam a produção 

de chocolates e sabonetes ornamentais. Os alunos mostraram bastante interesse e 

envolvimento com a atividade, construindo uma relação de trabalho colaborativo entre os 

envolvidos no processo. 
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Figura 15: Construção de uma embalagem em forma de coração (A12 e A17). 

 

 Na última aula, usamos os momentos iniciais para receber as embalagens, registrando 

se estavam com a ficha com o cálculo da área e sugerindo pequenos ajustes em alguns casos. 

Depois explicamos alguns detalhes para os alunos em relação à atividade e organizamos a 

exposição no pátio de entrada da escola em parceria com a professora de Ciências. Os 

chocolates e os sabonetes artesanais produzidos foram acondicionados nas embalagens e os 

alunos foram divididos em grupos para explicar o trabalho para o restante da comunidade da 

escola durante o período de exposição do trabalho, que foi de um dia. 

 

Aulas 19 a 21 – (04 e 05/08/2010)                 

Objetivos 

1. Calcular o volume de um prisma ou de um cilindro como sendo o produto da área de 

sua base pela altura. 

2. Relacionar volume com capacidade num sólido geométrico. 

3. Resolver questões referentes ao cálculo da área da superfície, do volume e da 

capacidade de um cilindro ou um prisma. 

 

Recursos utilizados 

 Livro didático 

 Calculadora 
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Atividade proposta: Resolução de questões do livro didático (anexo D). 

 

Observação, descrição e análise 

 

 Dedicamos parte da aula para resolver exemplos de questões referentes ao cálculo do 

volume de um prisma, identificando o cubo como um caso especial de prisma e depois 

exploramos o cálculo do volume do cilindro. Em seguida lembramos como converter de 

unidades cúbicas em capacidade, tomando como referência o litro ou o mililitro. Num 

segundo momento da aula, os alunos se organizaram para resolver questões do livro didático 

(anexo D). 

 Na aula seguinte nós reunimos os alunos para corrigir algumas questões sobre o 

conteúdo trabalhado e que eles tiveram a oportunidade de expor dificuldades apresentadas na 

realização do exercício como a obtenção de partes da área do círculo e que envolviam a noção 

de setor circular (questões 2 e 4 da atividade em anexo D) e em seguida copiamos algumas 

questões que eles deveriam resolver, observando os detalhes em relação aos desenhos e às 

aplicações relacionadas ao estudo do volume e da capacidade de um sólido. 

 

Aula 22 – (11/08/2010)  

Objetivos 

1. Resolver questões referentes ao cálculo da área da superfície de um cilindro e de 

um prisma 

2. Calcular o volume de um cilindro ou de um prisma e relacionar com sua 

capacidade. 

 

Recursos utilizados 

 Livro didático 

 Calculadora 

 Lata de leite cilíndrica 

 Tesoura e papel 

 Fita crepe 

 

Atividade proposta: Correção de atividades referentes ao cálculo da área da superfície, 

volume e capacidade do prisma e do cilindro. 
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Observação, descrição e análise 

 

 Utilizamos a aula para corrigir algumas dúvidas referentes ao estudo do cálculo da 

área superfície de um cilindro, tendo em vista que durante a atividade alguns dos alunos 

estavam multiplicando a medida do diâmetro pela altura do cilindro. Não estavam 

considerando que a base do retângulo que se forma em sua superfície lateral era igual à 

medida do comprimento da circunferência. 

 

Comentário: Durante a correção da atividade, identificamos no cálculo da área da 

superfície de um cilindro que alguns alunos estavam relacionando o seu diâmetro 

como medida para o cálculo da área da sua face lateral. 

Professor: Pessoal, observe esta lata de leite, eu vou cortar uma folha de papel e 

contornar a lata até conseguir contornar completamente. 

[...] 

Professor: Observem que eu cortei a folha, deixando o papel apenas para dar uma 

volta ao seu redor. O que acontece quando eu solto a folha de um dos lados e estico. 

A12: Vai formar um retângulo. 

Professor: E como é que calculamos a área de um retângulo? 

A12: Fazemos base vezes altura. 

Professor: Certo, mas quem seria a medida da base do retângulo? 

A09: É o comprimento da circunferência porque a folha faz uma volta ao redor da 

lata. 

Professor: Certo, então tomem cuidado durante o cálculo, porque eu percebi que 

alguns alunos estavam considerando a base da área lateral como se fosse à medida 

do diâmetro. 

 

(Transcrição da aula 22) 

 

 Consideramos que as dificuldades apresentadas pelos alunos em relação à 

aprendizagem em Matemática são muitas e que estão relacionadas a diversos fatores. Desta 

forma buscamos com o uso de MDM, auxiliar o aluno a construir representações mentais que 

permitam que ele tenha uma compreensão maior dos conteúdos explorados durante as aulas, 

no caso dos sólidos geométricos, para que o aluno possa observar detalhes de um cilindro, que 

caso da sua representação em duas dimensões não apresenta à possibilidade de poder 

rotacionar a peça em diferentes ângulos e sua profundidade. 

 

4.3.5 Teorema de Pitágoras e suas aplicações 

 

Aulas 23 a 27 – (12 a 19/08/2010) O Teorema de Pitágoras 

Objetivos 

1. Demonstrar o Teorema de Pitágoras. 

2. Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 
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Recursos utilizados 

 Papel milimetrado e papel ofício 

 Régua e transferidor 

 Livro didático do aluno 

 Calculadora 

 Material dourado 

 

Atividade proposta: utilização do material de acordo com a atividade. 

1- Usando o material de desenho geométrico, reproduza a figura do quadro, em seguida 

calcule a área formada pelos quadrados A, B e C. 

2- Qual a relação que existe entre as áreas dos quadrados que se formam ao redor do 

triângulo? 

3- Usando as peças do material dourado reproduza os quadrados em torno de um triângulo 

retângulo de lados: 6 cm, 8 cm e 10 cm. 

 

Observação, descrição e análise 

 

 No início da aula os alunos tinham que reproduzir o desenho de um triângulo 

retângulo de lados medindo 5 cm, 4 cm e 3 cm e em seguida construir quadrados em cada 

lado do triângulo. Depois, obteriam a quantidade de quadradinhos de 1cm
2
 que se formam em 

cada um dos quadrados A, B e C da figura, além de depois calcular a área dos quadrados A, B 

e C (figura 16).  

 

 

Figura 16: Demonstração da relação Pitagórica num triângulo retângulo, produzida pelo aluno A09. 
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 Questionamos os alunos sobre a relação existente entre as áreas dos quadrados obtidos 

no desenho (25 cm
2
, 16 cm

2
 e 9 cm

2
). Após algumas observações um deles afirmou que 

somando 16 mais 9 o resultado era igual a 25, fato que gerou a seguinte discussão: 

 

Professor: Agora vamos considerar um triângulo retângulo de lados medindo 10 

cm, 8 cm e 6 cm. Qual o valor da área de cada quadrado que podemos formar a 

partir dos lados do triângulo? 

A08: O primeiro seria 10 x 10 = 100, 8 x 8 = 64 e 6 x 6 = 36. 

Professor: E qual seria a relação entre elas? 

A02: Bom, eu acho que é a mesma do desenho. Se a gente somar 36 com 64 é igual 

a 100. 

Professor: Muito bem, será que existe alguma relação Matemática entre outros 

triângulos retângulos? Vocês vão se dividir em grupos de quatro e receber dois 

modelos diferentes de triângulos em cartolina, um para cobrir usando peças do 

material dourado e outro para verificar esta relação entre as áreas. 

Comentário: Neste momento da aula, foi preciso esperar alguns minutos para que 

os alunos preenchessem um desenho semelhante a figura 16 usando peças do 

material dourado e um triângulo retângulo para identificar a relação pitagórica entre 

a medida de seus lados. 

[...] 

Professor: Então pessoal. Como pude observar todo mundo que uso o material 

dourado percebeu que a área do quadrado maior é igual a soma das áreas dos dois 

quadrados menores. E com relação ao triângulo retângulo em cartolina, o grupo II, 

tinha que medidas e qual foi o resultado? 

A09: O nosso grupo tinha um triângulo com medidas iguais a 12, 5 e 13 centímetros 

e o nosso resultado foi 12 x 12 = 144, 5 x 5 = 25 e 13 x 13 = 169, somando 144 + 25 

também da igual a 169. 

Professor: O grupo V, qual foi o resultado de vocês? 

A01: O nosso triângulo foi 15, 8 e 17, nosso resultado também aparece com a 

mesma relação, pois 15 x 15 = 225, 8 x 8 = 64 e 17 x 17 = 289, quando somamos os 

dois menores o resultado também é igual ao maior. 

Professor: Quer dizer que quando você somou a área formada pelos dois lados 

menores do triângulo retângulo o resultado foi igual a área do quadrado do maior 

lado? 

A01: Isto. 

Professor: E os outros também encontraram a mesma relação? 

Turma: Sim. 

Professor: Certo pessoal está relação será conhecida como Teorema de Pitágoras e 

observem que é possível então determinar uma das medidas, se você souber o valor 

dos outros dois lados. Para isto vamos pegar um exemplo de triângulo retângulo com 

dois lados menores iguais a 30 cm e 40 cm. Como é que podemos encontrar a 

medida do lado maior? 

A15: Fazemos 30 por 30 que é igual a 900 e 40 por 40... 

A02: 1600. 

A15: Que somando vai dar 2500. 

Professor: Ainda falta um detalhe, observem que os dois lados menores tinham 30 

cm e 40 cm, 2500 é um valor muito alto. E observem que 2500 têm a ver com a área 

do quadrado, eu quero a medida do lado maior. 

A02: Então basta procurar um número que quando multiplicado, o resultado é igual 

a 2500. 

A08: É 50, certo? 

Professor: Exatamente. 

(Transcrição e notas de campo das aulas 23 e 24) 

 

 Em seguida demonstramos algebricamente o Teorema de Pitágoras, usando-se um 

quadrado maior dividido em um quadrado menor e quatro triângulos retângulos iguais, 
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formalizando e identificando seus lados como hipotenusa e catetos, e em seguida mostrando-

se exemplos através de questões para que o aluno pudesse obter determinada medida do 

triângulo (algebricamente ou aritmeticamente). 

 Nas aulas seguintes dedicamos o tempo para explorar o Teorema de Pitágoras através 

de questões e para tirar dúvidas dos alunos na identificação da hipotenusa e dos catetos de um 

triângulo retângulo e sobre o processo de operacionalização de acordo com as medidas dos 

problemas propostos na forma de exemplos ou corrigindo algumas questões respondidas por 

eles. 

 

Aulas 28 e 29 (26/08/2010) – Diagonal do quadrado 

Objetivos 

1. Obter uma fórmula para o cálculo da diagonal de um quadrado, sua área e 

perímetro. 

2. Perceber a relação entre a medida da diagonal de um quadrado por medição e pelo 

uso de uma fórmula matemática. 

 

Recursos utilizados 

 Papel milimetrado 

 Régua 

 Calculadora 

 

Atividade proposta: Demonstração da diagonal do quadrado 

 

1- Determinar a medida da diagonal de um quadrado por medição. 

2- Demonstração a diagonal do quadrado. 

3- Resolução de questões relacionadas ao quadrado. 

 

Observação, descrição e análise 

 

 Iniciamos a aula com os alunos em duplas e pedindo para que os alunos desenhassem 

usando papel milimetrado, dois quadrados: um com 40 cm de perímetro e o outro com 20 cm 

de perímetro, em seguida pedimos que os alunos calculassem a sua área, traçassem uma de 

suas diagonais e a medissem uma das suas diagonais com uma régua. 
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Comentário: Durante a realização da atividade por medição, um dos grupos 

apresentou dificuldade em relacionar perímetro como a soma da medida dos quatro 

lados de um quadrado, conforme identificamos durante a aula. 

Professor: Vocês querem ajuda? 

A06: É pra fazer num tamanho menor ou com 40 mesmo? 

Professor: É para fazer de acordo com as medidas propostas, nem mais nem menos 

se não vai dar diferença entre os outros grupos. 

A11: Então agente vai precisar colar uma folha na outra. 

A06: Porque a primeira eu acho que cabe [...] mas a segunda não dá não. 

Professor: Vocês observaram que eu estou me referindo ao perímetro dos 

quadrados. Vocês lembram qual o significado de perímetro do quadrado? 

A06: Agente pensou que era a medida de cada lado. 

A11: Eu não disse meu. 

A06: Certo, certo. Então é pra gente encontrar primeiro o lado e depois fazer o 

desenho? 

Professor: Isto. Vocês devem encontrar a medida de cada lado e depois dar 

continuidade. Ok? 

 

 (Transcrição das aulas 28 e 29) 

  

 Em seguida perguntamos aos alunos se seria possível obter a medida da diagonal 

daqueles quadrados, caso eles não estivessem com a régua ou outro aparelho para medir. 

Depois de alguns comentários dos alunos, mostramos que o quadrado se dividia em dois 

triângulos retângulos a partir de uma de suas diagonais e que, desta forma, poderíamos aplicar 

o Teorema de Pitágoras para encontrar uma relação entre a diagonal (d) de um quadrado 

qualquer e um lado (L).  

 Depois de feita uma demonstração da fórmula da diagonal do quadrado, semelhante a 

que encontramos nos livros didáticos dos alunos (figura 17), resolvemos alguns exemplos 

tendo como medida para o lado do quadrado, medidas dos quadrados entregues no começo da 

aula. Os alunos puderam comparar os resultados obtidos da medição com os resultados 

obtidos com o uso da fórmula. 

 

 

Figura 17 – Demonstração da diagonal do quadrado no livro didático (DANTE 2008, p.238-9
o
 ano). 
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 Observe que - ao invés de “dar” a fórmula pronta e acabada para que os alunos a 

utilizem sem saber o “quê” ou o “como” aquela fórmula tem relação com a Matemática ou 

com elementos do seu cotidiano, apresentamos aos alunos elementos auxiliares no caso dos 

quadrados confeccionados em cartolina e papel milimetrado, para que eles pudessem 

estabelecer uma relação de aplicação da fórmula da diagonal e, desta forma, dar um sentido 

ou validade ao que estavam estudando. 

 Tão importante quanto fazer demonstrações e exemplificar determinados conteúdos 

em Matemática é a necessidade de encontrar estratégias de ensino-aprendizagem para que os 

alunos possam estabelecer relações sobre o que estão estudando. Ao dar significado à relação 

entre a diagonal e o lado de um quadrado, o aluno pode assumir uma postura positiva que 

favoreça sua aprendizagem.  

 Compreendendo esta etapa de construção do conceito envolvido é possível que o aluno 

não necessite mais de um elemento mediador concreto e que, assim, passe a fazer uma 

representação mental dos conceitos, atuando em um nível de abstração maior. 

 

Comentário: Identificamos durante a atividade nos grupos que, de maneira geral, os 

alunos buscavam validar a fórmula estudada usando dois processos para encontrar a 

medida da diagonal: multiplicando a medida do seu lado pelo valor aproximado da 

raiz quadrada de dois (1,4) e depois por medição com uso de uma régua e papel 

milimetrado. Mas um questionamento feito por dois alunos (A18 e A12) gerou uma 

discussão sobre a atividade. 

A18 e A12: Professor, por que usar sempre a fórmula para obter uma medida, se é 

mais fácil medir com uma régua ou trena?   

Professor: É verdade que numa situação do cotidiano das pessoas, dificilmente o 

cara vai usar o Teorema de Pitágoras para medir o tamanho de uma linha do telhado 

de uma casa ou a fórmula do comprimento da circunferência. Mas observe que nem 

sempre é possível medir o objeto por ser grande demais, ou perigoso subir 

determinada altura. Imagine o caso do engenheiro na construção de um prédio, por 

exemplo, ele teria que ir construindo o prédio e ir medindo cada espaço a ser 

realizado ou ele tem como usar a Matemática para obter as medidas que deseja que o 

prédio tenha, antes mesmo de colocar o primeiro tijolo na estrutura. 

[...] 

Professor: Vocês lembram o caso do Teorema de Tales, qual era a ideia relacionada 

a ele sobre a altura da Pirâmide? 

A16: Era usar a sombra para obter sua altura. 

Professor: Mas que era preciso comparar com o que? 

A15: Com a altura e a sombra de outro objeto como um pedaço de madeira ou uma 

placa. 

Professor: É mais ou menos isto, o Teorema de Tales no exemplo da altura da 

pirâmide ou de um prédio, utiliza a relação de proporcionalidade entre altura e 

sombra de objetos num mesmo local e horário e que quanto maior o objeto maior a 

sombra por ele projetada. Voltando para o exemplo de um quadrado, imaginem que 

eu peça para calcular a medida da diagonal de um quadrado com 50 cm de lado, qual 

seria a dificuldade para resolver a questão por medição? 

A15: Que não dava para desenhar numa única folha de papel teria que juntar 

algumas folhas. 

Professor: Certo, mas vocês podiam usar o quadro. 

A14: É, mas mesmo o quadro seria pequeno se a medida fosse maior. 
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Professor: Sem falar no problema do tempo que ia levar ou que teríamos que ter 

sempre um objeto adequado para medir. Portanto... 

A14: A fórmula seria mais prática neste caso. 

 

(Transcrição e notas de campo das aulas 28 e 29) 

 

 Ao levar a discussão para a turma, questionamos se a relação existente nos dois 

procedimentos podia ser usada para validar a relação para qualquer diagonal de um quadrado, 

fato que foi confirmado e que nem sempre vamos ter um aparelho de medição à nossa 

disposição ou que nem sempre é possível medir o objeto. Mostrou-se a necessidade da 

utilização da fórmula nas situações em que não é possível medir ou que não haja a 

necessidade de medição para se efetivar a construção do conceito matemático envolvido na 

atividade. 

 Podemos observar que ao intermediar o processo entre a utilização de instrumentos 

pelos alunos e a formação de conceitos, estamos proporcionando uma atividade de mediação 

que permita ao aluno agir sobre a atividade de ensino-aprendizagem e, desta forma, construir 

uma relação de significado quanto ao uso desta fórmula Matemática, sua validade no seu 

cotidiano e a compreensão de sua aplicabilidade no processo de abstração durante sua 

demonstração e o uso de MDM. 

 

Aulas 30 e 31 (02/09/2010) – Altura do triângulo equilátero 

Objetivos 

  1. Obter uma fórmula para o cálculo da altura de um triângulo equilátero. 

2. Perceber a relação entre a medida da altura de um triângulo equilátero por medição 

e pelo uso de uma fórmula matemática. 

 

Recursos utilizados 

 Papel milimetrado 

 Régua 

 Calculadora 

 

Atividade proposta 

1- Demonstração e exemplos envolvendo a altura do triângulo equilátero. 

2- Determinar a medida da altura da altura de um triângulo equilátero por medição e depois 

usando a fórmula. 

3- Resolução de questões copiadas no quadro. 
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Observação, descrição e análise 

 

 O desenvolvimento da atividade se deu de maneira semelhante ao realizado nas duas 

últimas aulas, sendo que os alunos encontraram maior dificuldade em compreender todo o 

processo de obtenção da fórmula da altura de triângulo equilátero de lado l, sendo necessário 

um tempo maior para as explicações, assim como foi necessário ao final da apresentação 

retomar a explicação de algumas partes de desenvolvimento da mesma. 

 Depois partimos para a comprovação da validade da altura do triângulo equilátero, 

através da fórmula e depois por medição com régua e papel milimetrado, com dois exemplos 

de triângulo equiláteros, com 6 cm e 10 cm de lados cada um. 

 Durante os comentários dos alunos, o desenvolvimento do conteúdo matemático 

explorado se deu de forma muito mais espontânea em virtude da similaridade com a atividade 

realizada nas aulas anteriores, o que facilitou o processo de compreensão da fórmula da altura 

do triângulo equilátero e de como verificar seu resultado por aproximação. Em aulas 

posteriores parte dos alunos teve dificuldades em resolver os problemas do livro didático que 

necessitavam da obtenção da altura antes de partir para o cálculo da área do triângulo 

equilátero. 

Professor: Observem a fórmula que demonstramos, da altura do triângulo equilátero 

pode ser usada quando não for possível medir o triângulo. Outro aspecto importante 

de observar é que tanto a diagonal do quadrado quanto a altura do triângulo 

equilátero pode ser resolvida pelo Teorema de Pitágoras, alguém sabe dizer por quê? 

A10: Porque nós usamos o Teorema para demonstrar as duas fórmulas. 

Professor: Exatamente, isto significa que vocês podem usar o Teorema de Pitágoras 

ou a fórmula que demonstramos. Agora vamos ver um exemplo usando dois 

processos diferentes. Peguem uma folha de papel milimetrado e régua. 

[...] 

Professor: Cada um vai desenhar na folha um triângulo equilátero com 30 cm de 

perímetro e depois calculem a medida da sua altura usando a fórmula e depois 

comparem através da medição com a régua. Eu vou dar um tempo e depois a gente 

continua. 

[...] 

Professor: Então pessoal, vamos retomar. A05 eu vi que vocês dois terminaram 

logo. Explica qual foi a relação entre os resultados obtidos (por medição e com a 

fórmula). 

A05: Que é praticamente igual, eu não tinha entendido no começo que era pra usar o 

valor aproximado da √  igual a 1,7, o resto foi fácil. Era só desenhar o triângulo 

com 10 cm de lado e depois medir eu encontrei 8,5 com a fórmula e 8,4 na régua. 

Professor: Certo, e você A12, eu vi que você tinha cometido um erro na atividade, 

qual foi? 

A12: É que eu pensei que era pra ter 30 cm de lado, por isto eu lhe chamei, por eu 

achei que a folha não dava para fazer. Mas era 10 de cada lado por causa do 

perímetro, o resto foi fácil de fazer. 

Professor: E o seu resultado, qual foi? 

A12: Bom, na fórmula foi o mesmo 8,5 e na régua deu 8,3. 

Professor: Observem que com a fórmula todo mundo deve ter encontrado o mesmo 

resultado 8,5 cm, mas observem que este valor é aproximado porque a medida da √  
tem valor decimal aproximado, lembrem-se disso e não esqueçam. Quanto ao valor 
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da medição eu vi que os resultados variavam entre 8,3 cm e 8,6 cm, alguém sabe 

dizer o motivo? 

A02: É porque com a régua dá diferença por causa do desenho que varia um pouco. 

A11: Eu acho que é por causa da régua que cada um usou, aí deu diferença. 

Professor: Isto pessoal, tanto o desenho quanto a régua podem apresentar uma 

pequena diferença, mas isto não quer dizer que esteja errado, é apenas porque este 

valor é aproximado por causa do material utilizado. 

 

 (Transcrição das aulas 30 e 31) 

 

 Foram resolvidos alguns exemplos, explorando a obtenção da altura, do perímetro e da 

área de um triângulo equilátero. Em seguida os alunos resolveram questões referentes ao 

conteúdo trabalhado. 

 

Aulas 32 e 33 (09/09/2010) - Aplicações do Teorema de Pitágoras 

Objetivos 

1. Resolver questões envolvendo a diagonal do quadrado. 

2. Resolver questões envolvendo a altura de um triângulo equilátero. 

 

Recursos utilizados 

 Cópia com questões do conteúdo explorado 

 

Atividade proposta 

1) O perímetro de um quadrado é igual a 40 cm, determine a sua área e o valor aproximado 

da sua diagonal. 

2) A área de um quadrado é igual a 144 cm
2
, calcule o seu perímetro e o valor aproximado 

da diagonal: 

3) A diagonal de um quadrado é igual a 32 cm, determine o seu perímetro e a sua área: 

4) Um triângulo equilátero tem perímetro igual a 60 cm, determine a sua altura e depois a 

sua área. 

5) A altura de um triângulo equilátero é igual a 18 cm, calcule o seu perímetro e a sua área: 

6) Um quadrado tem 80 cm de área, obtenha a medida da sua área e da sua diagonal. 

7) A área de um quadrado é igual a 400 cm
2
, calcule a medida aproximada da sua diagonal e 

depois o valor do seu perímetro: 

8) Sabendo que um triângulo equilátero tem 90 cm de perímetro, obtenha o valor 

aproximado da sua área. 
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Observação, descrição e análise 

 

 Os alunos receberam uma cópia da atividade proposta para resolver ao longo da aula, 

o que ocorreu com certa facilidade em relação à maioria das questões referentes à diagonal do 

quadrado. Só foi preciso intervir para explicar como resolver a questão 3 da atividade, 

evidenciando-se que eles poderiam obter o lado do quadrado pela fórmula do Teorema de 

Pitágoras ou pela diagonal. 

 No entanto, nas questões que envolviam a área do triângulo equilátero, foi necessária a 

intervenção do professor para corrigir vários erros na resolução das questões propostas, como 

o fato do aluno calcular a área de um triângulo equilátero com 20 cm de lado, fazendo 20 

vezes 20 e dividindo o resultado por 2. 

 

Aula 34 – (15/09/2010) 

Objetivos 

1. Obter medidas relativas ao Teorema de Pitágoras e suas aplicações 

 

Recursos utilizados 

 Papel milimetrado 

 Régua 

 

Atividade proposta: 

01) Construa um triângulo retângulo com catetos medindo 6 cm e 8 cm, depois obtenha a 

medida da sua hipotenusa pelo Teorema de Pitágoras e por medição. Compare os 

resultados e anote sua conclusão. 

02) Agora construa um quadrado de 10 cm de lado, obtenha a medida da diagonal do 

quadrado pela fórmula e depois por medição, anote sua conclusão. 

03) Agora, faça o mesmo com um triângulo equilátero com 12 cm de lado. 

 

Observação, descrição e análise 

 

 A atividade se dividia em três partes, mas com objetivos similares. Num primeiro 

momento os alunos tinham que desenhar os polígonos da atividade proposta e obter as 

medidas da hipotenusa do triângulo retângulo, a diagonal do quadrado e a altura do triângulo 
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equilátero por medição. Em seguida, através do Teorema de Pitágoras obter a diagonal do 

quadrado e a altura do triângulo equilátero (figura 17). 

 

 

Figura 18: Atividade explorando a medição e o cálculo do Teorema de Pitágoras, da diagonal do quadrado e da 

altura do triângulo equilátero. 

 

 Estas operações possibilitaram que os alunos percebessem a relação entre os dois 

processos. Pedimos que os alunos entregassem por escrito as suas conclusões, junto com a 

atividade, como podemos observar nos textos que seguem. 
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A08, A15 e A06: Após obter o resultado da hipotenusa, foi possível concluir que a 

fórmula de Pitágoras pode substituir a forma de medição quando não for possível 

medir, pois o resultado será o mesmo. 

 

A02, A09, A11 e A13: Para o resultado da diagonal foi feito a fórmula e logo em 

seguida por medição e o resultado foi o mesmo, ou seja, a fórmula pode ser 

substituir a medição, quando não for possível obter o resultado. 

 

A10, A15 e A03: Depois de obter o resultado, foi possível concluir que o resultado 

da fórmula não é exato, ou seja, aproximada e por medição o mesmo, assim um 

substitui o outro quando preciso. 

 

(Atividades apresentada pelos alunos, aulas 26 e 27) 

 

 

4.3.6 – Trigonometria no triângulo retângulo 

 

Aulas 35 a 40 – (16 a 23/ 09/2010) 

Objetivos 

1. Identificar as razões trigonométricas de um triângulo retângulo: seno, cosseno e 

tangente. 

2. Reconhecer, em um triângulo retângulo, os catetos e a hipotenusa. 

3. Aplicar as razões trigonométricas na resolução de questões. 

4. Utilizar a tabela com os valores das razões trigonométricas dos ângulos notáveis de 

(30
o
, 45

o
 e 60

o
) e com os valores aproximados para os ângulos agudos de 1

0
 a 89

0
. 

5. Determinar o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo em um triângulo retângulo. 

6. Conhecer um pouco das aplicações da trigonometria ao longo da história. 

 

Recursos utilizados 

 Papel milimetrado e cartolina 

 Régua e tranferidor 

 Livro didático do aluno 

 Calculadora 

 

Atividade proposta I: 

1) Desenhe os seguintes triângulos retângulos numa folha de papel milimetrado: 

a) ABC, AB = 4 cm, BC = 4 cm e  ̂=90
o
. 

b) PAI, PA = 8 cm, PI = 4 cm e  ̂=90
o
. 
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2) Usando uma folha de papel milimetrado, construa três triângulos retângulos ABC com 

 ̂=90
o
. 

Aulas 39 e 40 – (23/ 09/ 2010) Ângulos notáveis  

I) Ângulo de 45
o
 

Considere um quadrado ABCD, calcule as razões trigonométricas no triângulo 

retângulo ABC da figura abaixo, que se formam ao traçar a diagonal AC: 

A                               D 

 

 

 

 

B                               C 

a)         = 

b)         = 

c)        = 

II) Ângulos de 30
o
 e 60

o
 

Aplique as razões trigonométricas dos ângulos de 30
o
 e 60

o
 do triângulo retângulo SAL 

que se forma na decomposição do triângulo equilátero TAL: 

a)         = 

b)         = 

c)        = 

d)         = 

e)         = 

f)        = 

III) Agora complete a tabela abaixo com os ângulos notáveis de 30
o
, 45

o
 e 60

o
. Em seguida 

discute com seus colegas sobre os resultados obtidos: 

Ângulo 30
o 

45
o 

60
o 

      

 
 √ 

 
 

√ 

 
 

    √ 

 
 

√ 

 
 

 

 
 

   √ 

 
 

1 √  
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Observação e descrição 

 

  Identificamos, ao longo das atividades, a necessidade de intervir durante o processo de 

obtenção das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Assim, apareceram com certa 

frequência dúvidas sobre divisão de fração e outras operações envolvendo números racionais, 

sendo necessário explicar com paciência e quando necessário mostrar exemplos que pudessem 

contribuir para que parte da turma conseguisse superá-las. 

 

Comentário: Percebemos a dificuldade da maioria da turma em relação ao trabalho 

com números irracionais e/ou fracionários. Surgiram dúvidas e consequentemente 

dificuldades durante a demonstração dos primeiros exemplos, o que gerou uma 

discussão importante sobre as propriedades de radiciação. Onde foi necessário 

lembrar alguns conceitos já trabalhados. Outro aspecto importante que chamou a 

nossa atenção e que indica que será preciso retomar atividades com situações 

semelhantes as apresentadas ao longo da aula, tendo em vista que alguns alunos 

parecem ter dificuldades maiores que esperávamos em relação ao conteúdo 

trabalhado. 

 

(Notas de campo, aulas 39 e 40) 

 

 Identificamos ao longo das atividades sobre Trigonometria, a necessidade de trabalhar 

com questões que exploravam construções geométricas com o uso de papel milimetrado e 

régua. Onde os alunos tinham que desenhar triângulos retângulos com determinadas medidas 

para os lados ou ângulos agudos e obter outras medidas que não estavam indicadas através de 

uma razão trigonométrica conhecida e, depois, verificar por medição com régua quando se 

tratava de uma medida dos lados, ou do transferidor, quando se referia à medida de um dos 

ângulos agudos. 

 Proporcionamos situações em que os alunos pudessem ser levados a identificar uma 

relação entre os conceitos matemáticos estudados em relação ao estudo da Trigonometria no 

triângulo retângulo e sua medida por verificação de instrumentos representados num modelo, 

no caso dos desenhos realizados com papel milimetrado e os instrumentos de desenho 

geométrico. 

 

4.3.7 – Perímetro e área de figuras planas 

Aulas 41 a 43 (29 e 30/09/ 2010) – O problema dos palitos 

Objetivos 

1. Resolver problemas envolvendo área do retângulo tendo um perímetro fixo. 

 

Recursos utilizados 

 Papel milimetrado e papel ofício 
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 Régua e calculadora 

 Palitos de fósforos 

 

Atividade proposta I:  

1) Usando 20 palitos de fósforos, construa todos os retângulos de diferentes medidas que 

conseguirem obter, tendo como unidade de medida um palito de fósforo. 

2) Registre todos os resultados que encontrar através de uma representação numa folha de 

papel milimetrado e calcule a área de cada um deles: 

3) Dos resultados obtidos, qual resultado ocupa maior área? E qual ocupa menor área? 

Discuta com seus colegas os resultados obtidos e anote suas conclusões. 

 

Observação, descrição e análise 

 

 Depois de organizar os alunos em grupos de 3 ou 4 componentes, identificou-se o 

Problema dos palitos como um tipo de atividade diferente daquelas em que normalmente se 

encontra nos livros didáticos de Matemática, tipo: “calcule a área do retângulo” ou 

“determine o seu perímetro”. Para realizar a atividade cada grupo dispunha de um total de 20 

palitos de fósforos para encontrar todos os retângulos possíveis tendo um palito como unidade 

de medida e calcular sua área em seguida. 

 

A02: Professor, a gente tem que usar todos os palitos ou pode ter 2 palitos por 3 de 

lado por exemplo?  

Professor: Leia o enunciado do problema e veja se é possível? Observe que o texto 

inicia com usando 20 palitos. 

A08: Tá vendo, eu não disse? 

A02: É, mas eu pensei que podia fazer só com uma parte dos palitos. 

A08: Então tem que ter 20 palitos no total. 

Professor: Exatamente. 

[...] 

A08: Professor, o quadrado pode? Porque a gente ficou na dúvida, já que a atividade 

diz retângulo.  

Professor: E o que foi que nós estudamos sobre a definição de quadrado e 

retângulo? O que é um retângulo? Observei a origem da palavra: reto + ângulo. 

A06: Então pode ser..., não professor eu não estou entendo é mais nada. 

A05: Nós tivemos dificuldade em achar os números (lados) que na soma teriam que 

dar 20 cm no começo da atividade, é porque o quadrado é um caso especial do 

retângulo. 

[...] 

(Transcrição das aulas 41 e 42) 

Comentário: Os Grupos 2 e 5 não conseguiram apresentar o quadrado de 5 palitos 

de lado como uma possível resposta e que iniciaram a atividade, apresentando 

respostas com menos de 20 palitos (3 ou 4 resultados) e que depois de algumas 

mediações de nossa parte é que conseguiram atingir um outro nível de 
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desenvolvimento da atividade. Os grupos 2 e 5, não conseguiram apresentar todas as 

respostas possíveis. 

(Notas de campo, aulas 41 e 42) 

 

 A dificuldade de transcrever as conclusões ao longo da atividade, por parte dos alunos, 

é um fato que nos chamou bastante a atenção, evidenciando uma dificuldade na escrita das 

ideias importantes da atividade e que precisa ser superada ou pelo menos melhorada ao longo 

das aulas de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Alunos realizando atividade de construção de um perímetro com 20 palitos. 

 

Fizemos uma discussão com toda a turma a respeito da aula anterior, onde destacamos: 

 O número de possibilidades de respostas para o problema dos palitos. 

 As dificuldades enfrentadas pelos alunos na realização da atividade. 

 As respostas que chamaram a atenção do professor. 

Ao final da revisão da aula anterior, buscando desenvolver as ideias relacionadas à 

exploração do conceito de perímetro e área de um retângulo, em que momentos é necessário 

sair do material didático. 

 

Aulas 44 a 46 (06 e 07/ 10/ 2010) – O problema dos quadrados 

Objetivos 

1. Resolver problemas envolvendo o perímetro do retângulo tendo uma área fixa. 

 

Recursos utilizados 

 Quadradinhos em papel cartão 

 Régua  

 Papel milimetrado e papel ofício 
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Atividade proposta II:  

1) Usando 24 quadradinhos de papel, construa todos os retângulos de diferentes medidas 

que conseguir obter. 

2) Registre os resultados que encontrar através de desenhos ou anotações numa folha de 

papel, anote as medidas e calcule o perímetro de cada um deles. 

3) Dos resultados obtidos, qual resultado ocupa maior perímetro? Discuta com seus 

colegas e anote as conclusões obtidas pelo grupo. 

 

Observação, descrição e análise 

 

 Ao longo do desenvolvimento da atividade, identificamos dificuldades na 

compreensão e execução do problema. Depois de uma rápida revisão das últimas aulas, onde 

trabalhamos com questões de exploração de problemas de perímetro fixo para obter 

possibilidades de diferentes áreas, apresentamos um problema em que cada grupo recebeu 24 

quadradinhos iguais, tendo que montar todos os retângulos possíveis usando todas as peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Alunos A02, A08, A10, construindo um retângulo com certo número de quadradinhos. 

  

 Identificou-se no desenvolvimento da atividade uma dificuldade inicial. Dois grupos 

não perceberam que seria preciso revestir toda a superfície da figura plana. 

 

A13: É parecido com aquela atividade dos palitos? 

Professor: Mais ou menos, nesta atividade vocês tem que construir retângulos 

usando todos os quadradinhos. Observem que a posição dos quadradinhos vai 

determinar formas diferentes de retângulos, uns mais largos e outros menos. 

A14: Que bom, parece fácil é só mexer na posição. 

[...] 

A15: É pra contornar os quadradinhos? 
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Professor: E aí? Como é que eu posso ajudar? 

A14: Professor pode ser só ao redor, assim?  

Comentário: Se referindo à figura 19 em que as peças foram agrupas apenas no 

contorno. 

Professor: Observe que as peças precisam cobrir toda a superfície do retângulo. É 

possível deixar desta forma? Lembre-se de prestar atenção no enunciado do 

problema. 

A13: Então não pode deixar espaço vazio dentro da figura. 

A12: Então tá errado, meu. 

A13: Certo, eu acho que já entendi. Só precisa usar todas as peças e formar um 

retângulo. 

[...] 

Comentário: Depois de alguns minutos, retornamos, o grupo mostra que já está 

realizando a atividade, mostrando e registrando dois tipos diferentes de respostas ao 

problema: um retângulo de 8 quadradinhos por 3 de quadradinhos de lado e outro de 

6 fileiras por 4.  

Professor: E aí pessoal?... Muito bem, eu vejo que vocês já conseguiram apresentar 

dois dos resultados. Vejam se conseguem apresentar outros resultados possíveis e 

não se esqueçam de registrar. 

[...] 

(Transcrição das aulas 44 e 45) 

 

Comentário: Observamos no desenvolvimento da atividade algumas dificuldades já 

esperadas, como: o uso dos quadrados apenas no contorno ou a dificuldade de 

apresentar um retângulo de 24 x 1 quadradinho como uma das possíveis respostas. 

Outro aspecto interessante no desenvolvimento da atividade corresponde a mediação 

entre os grupos e a forma como a maioria dos alunos apresenta uma relação de maior 

proximidade e envolvimento com o desenvolvimento da atividade. 

 

(Notas de campo, aula 44 e 45) 

 

 Assim como nos trabalhos apresentados por Chiummo (1998) e Facco (2003) sobre o 

conceito de área de figuras planas, as propostas de atividades com uso de MDM exploram 

algumas situações que nem sempre são esperadas durante as aulas sobre este conteúdo, ao 

propor situações-problema em que o aluno precisa construir uma relação entre as diferentes 

áreas que um retângulo pode apresentar quando o seu perímetro é fixo ou o contrário, quando 

temos uma área determinada para um retângulo e que o aluno possa apresentar possíveis 

respostas para o seu perímetro. 

 Facco (2003, p.144) defende a necessidade de dar maior importância ao estudo de 

Geometria na escola básica como área da Matemática que permite diversificar mais as 

estratégias de ensino-aprendizagem, desde que se reserve um espaço maior na carga horária 

do curso. 

 Apresentamos situações em que o aluno não vai encontrar uma única resposta, fazendo 

com que ele precise interagir com seu grupo para validar soluções que se apresentam como no 

caso da resposta de um retângulo com lados iguais a 5 palitos, fazendo com que os alunos 

ampliassem sua compreensão de que um quadrado é um caso especial de retângulo. 
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4.3.8 – Polígonos regulares 

 

Aulas 47 e 48 – (20 /10 / 2010) 

Objetivos 

1. Compreender as relações métricas e angulares que envolvem os polígonos regulares 

inscritos numa circunferência. 

2. Construir diferentes polígonos regulares inscritos numa circunferência utilizando 

um Geoplano circular. 

3. Obter fórmulas para se obter medidas entre os lados, o raio e o apótema de 

polígonos regulares inscritos. 

 

Recursos utilizados 

 Régua e tesoura 

 Transferidor e compasso 

 

Atividade proposta 

 

Construa os seguintes polígonos inscritos numa circunferência de 5 cm de raio. 

a) Quadrado 

b) Triângulo equilátero 

c) Hexágono regular 

 

Observação, descrição e análise 

 

 Quando pedimos que os alunos construíssem polígonos regulares inscritos numa 

circunferência, tínhamos como objetivo retomar conteúdos já trabalhados em sala de aula 

como ângulo central, e as propriedades relacionadas aos lados e aos ângulos dos polígonos 

regulares. Explorando aspectos das relações métricas entre algumas de suas medidas como 

raio, apótema e lado, montando uma tabela que relacionou uma medida em função da outra. 

Foi necessário repetir algumas etapas durante a exposição do conteúdo e enfatizamos a 

necessidade de que eles percebessem regularidades entre as fórmulas, ao final da exposição. 
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Aulas 49 a 52 (21/ 10/ 2010) 

Recursos utilizados 

 Um pedaço de madeira quadrada com cerca de 30 cm de lado e 1 cm de espessura. 

 Régua, par de esquadros, transferidor e compasso. 

 Tesoura ou estilete 

 Calculadora 

 Linhas coloridas do tipo crochê ou ponto de cruz 

 Pregos com cerca de dois centímetros 

 Alicate e martelo 

 

Observação, descrição e análise 

 

Os alunos deveriam construir em um pedaço de madeira reciclada de base quadrada, 

com aproximadamente 30 cm, uma circunferência e dividi-la em 36 partes iguais utilizando o 

cálculo do ângulo central. Em seguida, construir uma adaptação do Geoplano circular.  

A atividade realizada se desenvolveu durante um período de seis aulas. Num primeiro 

momento foi solicitado aos alunos que adquirissem numa marcenaria ou madeireira um 

pedaço de madeira quadrada com cerca de 30 cm de lado por 1 cm de espessura, 36 pregos 

com cerca de 1,5cm, pedaços de linha de costura de diferentes cores; o material de geometria 

de uso cotidiano nas aulas (como transferidor, compasso e régua), um martelo e um alicate. 

Para esta atividade, foi dado um prazo de uma semana na aquisição do material. 

Na segunda etapa do projeto, já com o material solicitado anteriormente, os alunos 

construíram na superfície da madeira, uma circunferência com compasso e régua e a 

dividiram em 36 partes iguais a 10 graus, cada uma, com a utilização de um transferidor. Em 

seguida foi solicitado que eles colocassem 36 pregos em cada um dos 36 pontos da 

circunferência. 

Durante a terceira parte do projeto os alunos foram divididos em grupos de cerca de 4 

alunos e a atividade que tinha como objetivo era: utilizando um pedaço de linha e partindo de 

um ponto inicial fazer todas as ligações do tipo 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 e assim por diante ate 17 a 

17. Cada grupo ficou responsável por pelo menos três tipos de ligações diferentes. Depois 

identificar numa tabela que figuras geométricas se formavam em cada tipo de ligação 

numérica, observando se existe algum de tipo de padrão numérico, e qual a lógica de 

regularidade existe ao utilizar números primos ou não, por exemplo. Partindo de um ponto 
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inicial, qual seja: é possível retornar a ele utilizando todos os pregos em uma única volta? Era 

possível voltar ao ponto inicial, mesmo dando mais de uma volta? Registre os padrões de 

lógica obtidos na forma de um relatório procedimental, identificando as etapas do jogo e as 

conclusões do grupo. Estes foram os principais questionamentos feitos durante a atividade. 

Nesta etapa da atividade é importante registrar a dificuldade de alguns alunos em ligar 

os pontos corretamente. Três dos alunos demonstraram erros na colocação de mais ou menos 

pregos que o número solicitado. Foi necessário intervir e pedir para eles corrigirem sua 

atividade. 

Durante a quarta etapa do jogo, observamos de forma investigativa como cada grupo 

se organizou para realizar a tarefa, procurando identificar as discussões e o envolvimento de 

cada membro dos grupos, intervindo quando necessário ou instigando na discussão. Ao 

concluir a fase de construção de todas as ligações possíveis, foi discutido nos grupos que, com 

maior ou menor grau de percepção e de correção de algumas falhas cometidas, as figuras 

geométricas que se formavam no meio da atividade eram de dois tipos: um polígono regular 

ou um polígono estrelado e que vários grupos perceberam que nas ligações que utilizavam 

números primos (2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17), com exceção de 2 e 3, sempre formava um padrão de 

lógica, na forma próxima de uma circunferência no centro. Quando questionados do motivo 

das ligações de 2 e de 3 pontos não formarem circunferência, um ou mais componentes dos 

grupos relatavam que era pelo fato de 2 e 3 serem divisores de 36.  

Outro fato importante a ser relatado é o fato de que alguns grupos perceberam que, se 

o número de ligações corresponde a um divisor de 36, a formação será igual à de um polígono 

regular, estabelecendo outro padrão numérico e geométrico entre divisores de um número e 

do conceito de polígono regular. 

Na quinta etapa, os alunos iriam construir pelo menos dois tipos de ligações diferentes 

no Geoplano circular, e ao seu critério individual, deixar fixado na madeira e entregar junto 

com o relatório do grupo ao professor, para serem avaliados e para exposição e demonstração 

na hora de um dos intervalos da escola. 

      Além do empenho da maioria dos alunos no desenvolvimento da atividade, ao 

registrar fotograficamente os seus trabalhos, surgiram relatos interessantes como: “É legal 

quando a gente consegue fazer uma aula que mexe com a nossa criatividade”.  “Não forma 

circunferência porque é óbvio, tanto o 2 e o 3 são divididos por 36 então não pode formar 

círculo (circunferência), só quando usamos os outros números primos (figura 21). 
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Figura 21 – Relação entre as ligações com números primos e os polígonos estrelados. 

 

Observamos que o processo de construção do material provocou uma série de 

estímulos em relação aos alunos: maior envolvimento durante a realização da atividade, 

atitude de trabalho em equipe e discussões sobre aplicações práticas dos conceitos 

geométricos envolvidos. Quando questionado sobre qual a opinião dos alunos em relação ao 

trabalho no LEM, Ewbank (1971, p. 561) afirma que não há nenhuma dúvida e que os 

relatórios e comentários apresentados pelos alunos das escolas envolvidas e dos estagiários do 

projeto de pesquisa demonstravam este fato. 

Não estamos defendendo o uso desenfreado e inoportuno dos MDM, afinal de contas é 

preciso ter clareza e discernimento na utilização de tais recursos para que o investimento de 

tempo e recursos justifique sua utilização e alcance seus objetivos. É preciso encontrar o 

equilíbrio necessário no decorrer das aulas e dos conteúdos para que a utilização de tais 

recursos possa contribuir para o desenvolvimento de um pensamento matemático mais 

abstrato.  

Refutamos o discurso de muitos professores de Matemática, que justificam a não 

utilização de tais recursos, durante suas aulas e desta formam não diversificam suas aulas, 

tornando-as repetitivas ao excesso para justificar o desenvolvimento do pensamento abstrato 

do aluno e de certa forma escondendo sua falta de capacidade ou vontade de diversificar o seu 

fazer metodológico durante seu processo de formação inicial ou por falta de condições para 

aproveitar atividades de formação continuada. 
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Aulas 53 a 55 – (27 e 28 /10 / 2010) 

Objetivos 

1. Construir polígonos regulares utilizando o material de desenho geométrico. 

2. Identificar e aplicar as relações métricas envolvendo raio, lado e apótema de um 

polígono regular inscrito numa circunferência. 

3. Perceber que quanto maior o número de lados de um polígono regular, mais 

próximo da forma circular será o seu formato por aproximação. 

 

Recursos utilizados 

 Régua ou par de esquadros 

 Compasso e transferidor 

 Cartaz com polígonos regulares inscritos 

 

Atividade proposta 

1) Obter uma relação entre o número de lados de um polígono regular e a circunferência. 

 

2) Construir relações métricas entre lado, raio e apótema dos seguintes polígonos regulares 

inscritos numa circunferência: 

a) Triângulo. 

b) Quadrado. 

c) Hexágono. 

 

Observação, descrição e análise 

 

 Durante o início da aula, foram apresentadas aos alunos algumas imagens como a 

figura 22, que tinha como objetivo, fazer com que os alunos percebessem que à medida que 

aumentamos o número de lados de um polígono regular, sua região interna se aproxima cada 

vez mais da área de um círculo. Na fala de alguns alunos, “... quer dizer que quanto mais 

lados, mais parecido com o círculo, o polígono fica?” ou “...então todo círculo é um 

polígono de muitos lados?” Observamos o envolvimento dos alunos em identificar relações 

de forma ou padrão na exposição apresentada durante a aula, pontuando sobre aquilo que eles 

identificaram como interessante e que mesmo sendo difícil o cálculo da área de um polígono 

regular a medida em que aumentamos o seu número de lados, mas pela observação da figura 

22, foi possível estabelecer uma relação. 
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Figura 22 – Relação entre o número de lados de um polígono regular e o círculo. 

 

4.3.9 – Estudo do gráfico de uma função 

 

Aulas 56 e 58 – (03 e 04 /11 / 2010) 

Objetivos 

1. Construir diferentes tipos de gráficos com ou sem continuidade 

2. Compreender a relação de comportamento de padrão numérico que envolve os 

gráficos de funções afim e quadrática. 

3. Utilizar o gráfico de uma função para compreender a lei que define uma função. 

 

Recursos utilizados 

 Papel milimetrado 

 Régua ou par de esquadros 

 Calculadora 

 

Atividade proposta 

 

1) Localize os pares ordenados A ( -2; -2), T ( 5; -2), O ( 5; 2) e R ( -2; 2) num único plano 

cartesiano de coordenadas. 

2) Em seguida ligue os pontos com uma régua, na ordem em que se apresentam na questão 1 

e calcule a área da região poligonal que se formou. 

3) Agora represente graficamente os pontos P ( 1; 1), A ( 6, 1) e I ( 2, 5), ligue os pontos e 

determine a sua área. 

4) Construa o gráfico das funções abaixo, definidas dentro do conjunto dos números reais e 

depois escreva semelhanças e diferenças entre cada gráfico. 

a)   ( )                                                 b)     ( )        
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Observação, descrição e análise 

  

 Ao longo da aula, identificamos as dificuldades principais dos alunos e procuramos 

ampliar o conceito da representação gráfica de uma função, tendo em vista que este assunto 

seria explorado no primeiro ano do ensino médio de forma mais detalhada e com um tempo 

maior.  

Comentário: Identificamos que a maioria dos alunos não apresentou dificuldades na 

localização dos pares ordenados (x, y), pois já tinham estudado o plano cartesiano 

no ano anterior, sendo necessário apenas lembrar que o primeiro número estava 

relacionado ao eixo x e o segundo ao eixo y. 

[...] 

A01: Professor eu não entendi o que é pra fazer na tabela da questão 4? 

Professor: Certo, vocês devem atribuir alguns valores numéricos para x e substituir 

na função. Por exemplo, para x igual a 3 vamos ter 2 vezes 3 menos 1 que será igual 

a 5. 

Professor: Se x for igual a 5, qual é o resultado? 

A11: É igual a 11. 

A05: Não é 9, porque é pra diminuir. 

A11: Ah, é mesmo. 

Professor: Certo pessoal, então voltando para a atividade, complete a tabela 

atribuindo valores para x e depois localize os pares ordenados que se formam e 

construa o gráfico de cada função. 

 

 (Transcrição das aulas 57 e 58) 

  

 Observamos que a maioria dos alunos conseguiu localizar as coordenadas dos pares 

ordenados, mas apresentaram dificuldade em perceber a continuidade na representação gráfica 

da função afim e da função quadrática (figura 23).  

 Esperávamos que os alunos tivessem dificuldade para perceber a continuidade da 

função e que, dependendo do domínio da função, seu gráfico teria representação própria. 

Mesmo com as intervenções feitas, percebemos que a maioria não conseguiu entender tal 

relação. Desta forma, modificamos a estratégia e resolvemos deixar que os alunos 

aprofundassem este conceito no primeiro ano do ensino médio. 



104 
 

 

Figura 23: Resultado da atividade sobre gráfico de uma função. 

 

Aulas 59 a 62 – (10 e 11/ 11/ 2010) – Torre de Hanói 

Objetivos 

1. Estabelecer uma estratégia de movimentação das peças da Torre de Hanói. 

2. Construir uma tabela, estabelecendo uma relação entre o número de peças e o 

número mínimo de jogadas para movimentar todas as peças de uma torre para 

outra. 

3. Expressar graficamente a função que estabelece uma relação entre o número de 

peças e o número mínimo de jogadas para movimentar as peças de um disco para 

outro. 
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Recursos utilizados 

 Papel milimetrado 

 Régua e calculadora 

 Torre de Hanói em madeira com 7 discos (kit com 10 peças) 

 

Atividade proposta: A Torre de Hanói 

 

1) Leia o texto contando a história da Torre de Hanói (anexo F) e apresentação das regras 

em torno da movimentação de cada peça. 

2) Movimente as peças de acordo com o número de peças na torre 01. 

3) Determine uma regra ou estratégia para movimentar as peça de uma torre para outra com 

o menor número de jogadas de acordo com as regras. 

4) Construa um gráfico relacionando o número de peças com o número mínimo de jogadas 

para tirar todas as peças de uma torre para outra. 

 

Observação, descrição e análise 

 

 Fizemos a leitura de um texto sobre a Torre de Hanói, mostrando curiosidades em 

torno da sua origem como atividade recreativa em Matemática, identificando as regras de 

movimentação das peças e o objetivo do jogo. Nesta atividade, o jogador teria de tirar todas as 

peças de uma torre para outra, mas só poderia pegar uma peça de cada vez e não poderia 

deixar uma peça maior sobre uma peça menor. 

 Apresentamos o jogo inicialmente com três peças, que os alunos realizaram 

rapidamente. Depois aumentamos para cinco peças. Eles começaram a apresentar dificuldade 

em perceber uma estratégia correta para diminuir o número de jogadas (figura 24). 

 Durante o desenvolvimento da atividade os alunos apresentaram dificuldade em 

relacionar uma estratégia na movimentação das peças quando aumentamos o seu número, 

sendo preciso intervir. Observamos a necessidade de intervir para que os alunos percebessem 

a relação entre o número de peças na torre inicial e o seu movimento. 
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Figura 24: Manipulação das peças da Torre de Hanói. 

 

A15: Quer dizer que é preciso pensar antes de movimentar cada peça? 

Professor: Caso você queira diminuir o número de jogadas ou evitar a 

movimentação ao acaso. Observe que existe uma estratégia para movimentar as 

peças, como no caso das três peças, veja que vocês movimentaram a primeira peça 

para a terceira torre. 

A08: Então temos que descobrir como movimentar as peças de acordo com a 

quantidade de peças? 

Professor: Exatamente a quantidade de peças determina a melhor escolha no 

movimento das peças. 

 (Transcrição das aulas 59 e 60) 

  

  Na aula seguinte, pedimos que os alunos montassem uma tabela relacionando o 

número de peças ao número de jogadas tomando como exemplo de uma até sete peças, para 

em seguida construir um gráfico representando a função que relaciona o número de peças ao 

número de movimentos das peças numa estratégia vencedora (movimentar todas as peças com 

o menor número de jogadas e de acordo com as regras estabelecidas). 

 Os alunos mostraram-se interessados no cálculo do número de jogadas, mas não 

conseguiram perceber uma fórmula para relacionar um número qualquer de peças, então 

usamos como estratégia, calcular as potências de base dois com expoente variando de um a 

sete.  

Professor: Observem que existe uma relação entre o cálculo da potência de base 

dois e o número de jogadas, de acordo com a estratégia. Comparem o resultado para 

2
1
= 2, temos para uma peça o número de jogadas é 1. Para 2

2
 = 4, temos para 2 

peças 3 jogadas. Para 2
3
=8, temos para 3 peças 7 jogadas e assim por diante, 

conforme o esquema do quadro para 4, 5, 6 e 7 peças. 

A02: A relação é que temos sempre menos 1 no resultado. 

Professor: Explique melhor. Por exemplo, se eu tivesse 10 peças qual seria o 

cálculo? 

A02: Eu não sei fazer não. 
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Professor: Alguém sabe explicar? 

A15: Eu acho que sei, é só fazer 2
10

 e o resultado diminui 1. 

Professor: Certo, observem que 2
10

 é igual a 1024 menos 1 que é igual a 1023 

jogadas. 

 

 (Transcrição das aulas 61 e 62) 

  

 Em seguida, mostramos que para um número natural n qualquer, teríamos uma relação 

do tipo 2
n
 – 1 e que poderíamos construir uma relação entre o número n de peças em função 

do número T de jogadas, chegando à conclusão de que T(n) = 2
n
 – 1. Identificamos a 

dificuldade dos alunos no entendimento da lei que define a função, algo que consideramos 

normal para alunos que estão começando a estudar este conteúdo. 

 Durante a etapa de construção do gráfico da função pedimos que os alunos 

construíssem um eixo horizontal com o número de peças com espaço de um centímetro e um 

eixo vertical com o número de jogadas com espaço de um centímetro para cada 20 jogadas, 

construindo uma escala em virtude do número alto de jogadas. 

 

Professor: Observem o formato do gráfico. Vocês acham que depois de marcar os 

pontos, nós podemos ligar como nós fizemos com o gráfico da função do primeiro e 

do segundo grau? 

A08: Sim, nós já localizamos os pontos depois é só ligar. 

Professor: Mas observem, por exemplo, que entre 2 e 3 peças não existe 2,5 peças 

ou 2,1 peças e portanto nós não podemos dar continuidade a função, ligando seu 

pontos. 

A15: Eu não entendi. 

A08: Nem eu, na função da aula passada nós não calculamos alguns valores para x e 

depois você não disse que tínhamos que ligar os pontos. 

Professor: Mas naquele caso a função estava definida dentro do conjunto dos 

números reais, conforme eu afirmei durante a explicação da aula anterior, neste caso 

não existem 1,2 peças ou 4,8 peças. Alguém pode explicar por quê? 

A11: Eu acho que entendi, como não existem outros números entre 2 e 3 não 

podemos ligar os pontos. 

Professor: Muito bem, mas lembre-se que não existem outros números entre 2 e 3, 

porque o número de peças está relacionado ao conjunto dos números naturais. 

Resumindo, quando é que devemos ligar ou não os pontos no gráfico da função? 

A11: Quando o conjunto for um número real agente liga os pontos e quando for 

natural não. 

Professor: Isto, no caso da função definida dentro do conjunto dos números reais 

existe continuidade entre números como 4 e 5 como por exemplo 4,15 ou 4, 128, no 

caso dos números naturais, isto não ocorre, não existem outros números naturais 

entre 4 e 5. Portanto é como se tivéssemos que pular do 4 para o 5 no caso do 

gráfico de uma função definida dentro do conjunto dos números naturais, mas não se 

preocupem porque vocês ainda vão entender melhor isto, durante as aulas do 

primeiro ano. 

 

 (Transcrição das aulas 61 e 62) 

 

 A figura 25 ilustra a tabela relacionando o número de peças com o número de jogadas, 

bem como o gráfico da sua função. Os alunos precisaram de ajuda durante quase todas as 

etapas da atividade, ficando evidente a necessidade de intervir nos momentos que 
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identificamos a necessidade, buscando problematizar e relacionar com situações em que eles 

pudessem relacionar com algo que já conheciam. 

 

 

Figura 25: Gráfico e tabela relacionando o número de peças com o número de jogadas da Torre de Hanói. 

 

4.4 – Contribuições do trabalho 

 

 Em relação ao uso e exploração do espaço do Laboratório de Ensino de Matemática 

(LEM) na escola investigada, o desenvolvimento das atividades só foi possível em muitos 

casos em virtude de já possuirmos alguns materiais a disposição e em quantidade suficiente 

como: calculadora, material de desenho geométrico (régua, compasso, par de esquadros e 

transferidor), material de expediente (papel ofício, papel milimetrado, papel para origami, 

cartolina entre outros), a Torre de Hanói em madeira, o Tangram, discos de frações, alguns 

sólidos geométricos em vidro e em madeira, material dourado, computadores com acesso 

controlado a Internet e outros materiais foram produzidos pelos alunos. Este fato permitiu 

trabalhar com tranquilidade com uma turma de 20 alunos no máximo. Entretanto, quando 
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temos que trabalhar com turmas maiores, como no caso das turmas do expediente da manhã 

foi preciso contar com o apoio da coordenação para que parte da turma ficasse em sala com 

uma determinada tarefa e a outra fosse para o laboratório. Em seguida foi feito o revezamento, 

o que permitiu, no nosso caso, trabalhar com todos mesmo aqueles que como sempre insistem 

em não trazer o material solicitado.  

Como nosso objetivo era integrar e evitar excluir, sempre que possível encontrávamos 

um jeito de colocar quem não trouxe material para ajudar um colega estava com material. 

Depois, ele teria que fazer em casa a atividade e entregar dentro do prazo solicitado, caso 

fosse necessário. Na maioria dos casos, eles conseguiam entregar, mas uma vez ou outra 

aparecia alguém que não cumpria com os prazos e desta forma não tinha jeito, era avaliado 

com uma nota menor em virtude do seu desempenho e falta de responsabilidade. 

 Identificamos no uso de MDM no desenvolvimento de conteúdos, quando bem 

conduzido em relação aos seus objetivos em sala de aula, algumas possibilidades: 

 O trabalho em grupo – Muitas das atividades envolviam a necessidade do trabalho em 

parceria com o colega, com o grupo ou com toda a turma. A argumentação do colega 

ou do professor sugere ao aluno envolvido com a atividade, um repensar sobre os 

conteúdos matemáticos envolvidos, observando aspectos da atividade que não foram 

observados num primeiro momento. 

 Um ensino-aprendizagem reflexivo – No movimento de tentar justificar o 

desenvolvimento da atividade e no processo de exploração dos conteúdos identificou-

se um movimento de justificativa sobre o como ou de que forma determinada 

fórmula, MDM, jogo ou atividade se relacionam com a aprendizagem de conceitos em 

Matemática. 

 Diversificar as estratégias de ensino – O professor, ao abordar os conteúdos 

explorando estratégias diferentes, possibilita que os alunos vivenciem situações que 

lhes permitam abordar os conteúdos de forma investigativa. 

 A aproximação entre teoria e prática – O distanciamento entre muitos dos conteúdos 

de Matemática estudados e suas aplicações no cotidiano das pessoas demanda a 

necessidade de encontrarmos estratégias de ensino que explorem a criatividade e a 

participação dos alunos no processo de construção de conceitos. 

 Instrumento de mediação – É fundamental o uso de MDM como instrumento de 

mediação no processo de construção do conhecimento, no momento em que o aluno 
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utiliza-se de materiais que lhe permitem reproduzir um modelo que se assemelha com 

elementos matemáticos da sua realidade para explorar conceitos abstratos. 

No desenvolvimento das propostas de atividades com uso de MDM, identificamos 

uma forte relação com o ensino de Geometria, devido a sua relação com os objetos do 

cotidiano. Podemos estudar seus conceitos e objetos geométricos devido ao seu aspecto 

experimental e indutivo, ao explorar suas aplicações com o cotidiano e relacionar com 

modelos concretos na construção de seus conceitos (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 

2009, p.83).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Na realização das atividades que fizeram parte de nossa investigação, enfrentamos 

algumas dificuldades, tais como: em relação ao espaço físico, a organização das aulas, ou 

mesmo a dificuldade de escolher o material didático de manipulação (MDM) de acordo a 

construção dos conteúdos estudados. Conseguimos trabalhar numa perspectiva em que 

procuramos identificar que tipo de MDM poderia ser usado no desenvolvimento de 

determinado conteúdo, identificando os fatores e objetivos que justificariam seu uso em sala 

de aula como recurso didático. Concluímos que o uso de MDM, quando bem planejado em 

relação às suas limitações e possibilidades em torno de sua exploração na sala de aula de 

Matemática, pode contribuir para que o aluno mude de uma postura mais passiva para uma 

postura com maior participação em sala de aula e, portanto, atua de modo mais reflexivo em 

relação ao ensino-aprendizagem de Matemática. 

Consideramos que conseguimos fazer com que o aluno construísse uma atitude mais 

positiva em relação aos conceitos matemáticos trabalhados, como os conteúdos se relacionam 

e se aplicam com elementos do seu cotidiano, respeitando a forma como os alunos aprendem, 

com os seus diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo em relação aos conceitos 

científicos trabalhados. 

Moysés (1997) afirma que apesar da dificuldade na obtenção de material na escola por 

ela investigada, a aquisição de conhecimento é potencializada por meio da mediação, o que 

torna viável sua proposta de trabalho, fundamentada na teoria de Vigotski, de forma mais rica 

e prazerosa, levando-se em conta o nível de desenvolvimento em que cada aluno se encontra. 

O aluno constrói conhecimento por meio de ações efetivas ou mentais que realiza sobre 

conteúdos de aprendizagem, pois o conteúdo é construído de forma social, dinâmica, 

interativa, organizado por áreas e temas geradores. 

Uma preocupação que devemos ter em relação à construção do conhecimento 

matemático por parte do aluno envolvido no processo de aprendizagem está na relação da 

Matemática com outras áreas de conhecimento e com o cotidiano do aluno, para que ele seja 

motivado a adquirir uma maior compreensão dos saberes matemáticos envolvidos, pois as 

concepções que os alunos têm em relação às aulas de Matemática e do seu papel enquanto 

aluno tem uma influência determinante na sua aprendizagem (PONTE; SERRAZINA, 2000). 

Identificamos como positiva uma proposta de ensino de Matemática fundamentada na 

ideia de que, através da interação com um sujeito adulto ou com crianças mais experientes, a 
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criança vai formando uma visão mais densa e reelaborada dos elementos que compõem seu 

ambiente cultural. 

 Este trabalho confirma que é possível construir um ambiente favorável como o LEM, 

onde professor e alunos possam explorar conceitos matemáticos através de uma proposta 

pedagógica que explore a utilização de MDM nas aulas de Matemática. Consideramos que, 

assim, os alunos percebem a Matemática como uma disciplina onde devem pensar e interagir, 

e nela se envolver durante as aulas. 

Defendemos a concepção de que ensinar e aprender Matemática com maior 

aproveitamento na educação básica precisa ser encarado pelos profissionais da área como um 

fator indicativo de mudanças no processo, que envolve seu ensino e a aprendizagem, 

atualmente. A utilização do LEM apresenta-se, portanto, como um local de articulação das 

atividades pedagógicas da sala de aula, viabilizando a produção de material didático-

pedagógico, o planejamento de atividades a serem realizadas, de pesquisas a fontes de 

pesquisa e do acesso de forma adequada sobre o uso e as limitações do concreto, constituindo-

se, desta forma, numa alternativa metodológica no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática. 

A sociedade moderna continua em processo de mudança, assim como a sala de aula se 

tornou mais dinâmica, embora ainda existam os que acreditam que basta conhecer e dominar 

conteúdos para ensinar e que se aprende a ensinar, ensinando. É preciso que o professor atual 

esteja preparado para dominar novas tecnologias, compreender melhor as metodologias e 

processo inerentes à sala de aula e buscar atualizar sua prática pedagógica e o os processos de 

ensino-aprendizagem no seu espaço de trabalho.  

Com a estruturação de um espaço adequado para se fazer e pensar a importância da 

Matemática, o LEM ganha uma força motriz ao percebermos a importância da manipulação 

de diferentes materiais didáticos, estruturados para enriquecer a aprendizagem, dentro de um 

espaço pensado para sua exploração. A importância das aulas ministradas no Laboratório de 

Ensino de Matemática é defendida por muitos matemáticos importantes e em várias 

publicações científicas. Franzoni e Panossian (1999),  relatam a importância que Malba Tahan 

já dava à utilização do uso do laboratório e de seus recursos, Lorenzato (2006), mostra, de 

forma simples, a importância que vários pesquisadores deram ao uso do laboratório de 

Matemática como forma de facilitar a compreensão do objeto de estudo. 

 Observamos no desenvolvimento das atividades realizadas ao longo das aulas que o 

uso do material didático de manipulação se justifica quando temos uma compreensão clara 

dos nossos objetivos, do potencial e das limitações em relação a sua exploração adequada. 
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 Ter um bom domínio em relação aos fundamentos teóricos e práticos da sua docência 

permite que o professor possa atuar com mais segurança na sua prática de sala de aula, agindo 

como pesquisador de sua prática, ao observar, refletir com maior compreensão sobre sua sala 

de aula, explorando os elementos que constituem seu ambiente de trabalho e tendo um olhar 

de pesquisador com relação às pesquisas desenvolvidas sobre o objeto de estudo. 

 Durante as aulas, identificamos uma série de elementos que constituem a sala de aula 

de Matemática. Neste sentido, a importância da utilização adequada do MDM pode 

proporcionar situações que envolvem a reflexão entre o visual-tátil e os elementos mais 

abstratos. Acreditamos que elementos do mundo concreto do aluno e que, portanto, já fazem 

parte de sua realidade, podem contribuir para aquisição de conceitos mais abstratos ou de 

situações que possam ser trabalhadas mentalmente. 

Participar da pesquisa como professor e pesquisador representou um desafio árduo, 

tendo em vista as limitações de horário das aulas, as atividades de professor da turma, e como 

observador, pesquisar e participar. Em essência, não se mostrou uma tarefa simples. Exigiu 

um olhar diferenciado sobre a pesquisa, em que momentos, estávamos nos desconstruindo 

como professor, saindo de nossa zona de conforto e segurança e em que momentos estávamos 

tentando mudar nossa prática e o meu olhar sobre a minha sala de aula de Matemática e como 

nossa prática pedagógica estava sendo revista. 

Finalizamos este trabalho agradecendo aos alunos, em especial aos alunos da turma 

pesquisada, pela paciência do grupo nos momentos em que fizemos as observações, as 

dificuldades enfrentadas na realização das atividades e aos minutos em que ficamos depois 

das aulas, tão sagrados para eles, para concluir alguma observação em relação à aula ou para 

que pudéssemos tirar alguma dúvida existente. 

A experiência possibilitou-nos defender o que pesquisadores como Lorenzato, 

Fiorentini e Miorim, Bezerra, Ewbank, Nacarato e Moyer enfatizam que o MDM na aula de 

Matemática, quando bem utilizado, pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades de 

observação, síntese, análise, argumentação e levantamento de dados, contribuindo para o 

desenvolvimento dos conceitos matemáticos envolvidos. 

Durante o processo de experimentação na aula com MDM, Lorenzato (2008, p. 72) 

afirma “a experimentação é um processo que permite ao aluno se envolver com o assunto em 

estudo, participar das descobertas e socializar com os colegas”. 

 Desta forma, este trabalho de pesquisa buscou responder dilemas que surgem na 

prática do professor em relação a uma proposta pedagógica de ensino-aprendizagem que 
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explore o uso de MDM e o espaço do LEM na sala de aula, tendo como espaço de 

investigação a educação básica. 

 Um aspecto importante desta pesquisa está no movimento de levantarmos dados de 

nossa própria prática e analisá-los de forma a construir saberes que possibilitem compreender 

melhor os múltiplos olhares da pesquisa qualitativa em torno da sala de aula. Ao analisar 

teoricamente nossa prática educacional, buscamos refletir sobre a qualidade do nosso trabalho 

no momento em que passamos a rever nossa metodologia de ensino e buscamos elementos 

que auxiliem esta prática.  

Outro aspecto relevante deste trabalho, diz respeito ao fato de ter sido desenvolvido na 

sala de aula, buscando elementos que auxiliem o professor que atue em sala de aula rever 

posicionamentos em relação a sua prática. Contribuindo no processo de formação inicial e 

continuada do professor de Matemática, através do olhar de quem, dentro do seu ambiente de 

trabalho, busca constituir-se como pesquisador de sua própria realidade. 

Finalizamos este trabalho considerando que o movimento de pesquisa da própria 

prática educacional implica em movimentar saberes em torno de uma atividade pedagógica 

reflexiva, identificamos neste movimento interno, a necessidade de melhorar o nosso fazer 

pedagógico e direcionar ações que busquem aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem 

na sala de aula de Matemática. 
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ANEXOS  
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ANEXO A – Atividade explorando o comprimento da circunferência
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Atividade do livro didático: Projeto Araribá: Matemática – ensino fundamental/ Editora Moderna; Editora 

executiva Barroso, J. M. – 3 ed. 9 ano – São Paulo, 2010. 
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ANEXO B – Exercício explorando área do círculo e suas partes
3
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Atividade do livro didático: Projeto Araribá: Matemática – ensino fundamental/ Editora Moderna; Editora 

executiva Barroso, J. M. – 3 ed. 9 ano – São Paulo, 2010. 
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ANEXO C – Atividade sobre o cálculo do comprimento da circunferência e a área do círculo
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Atividade do livro didático: Projeto Araribá: Matemática – ensino fundamental/ Editora Moderna; Editora 

executiva Barroso, J. M. – 3 ed. 9 ano – São Paulo, 2010. 
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ANEXO D – Atividade de fixação sobre Comprimento da circunferência e área do círculo
5
 

 

 

 

                                                           
5
 Atividade do livro didático: Imenes, L. M.; Lellis, M. Matemática para todos: 8

a
 série.– ensino fundamental –

São Paulo: Scipione, 2002. 
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ANEXO E – Exercício explorando a área da superfície e o volume do cilindro
6
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 Atividade do livro didático: Imenes, L. M.; Lellis, M. Matemática para todos: 8

a
 série.– ensino fundamental –

São Paulo: Scipione, 2002. 
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ANEXO F – Texto sobre a origem da Torre de Hanói
7
 

 

 

A torre de Hanói, também conhecida por torre de bramanismo ou quebra-cabeças do fim do 

mundo, foi inventada e vendida como brinquedo, no ano de 1883, pelo matemático francês 

Edouard Lucas. Segundo ele, o jogo que era popular na China e no Japão veio do Vietnã. 

O matemático foi inspirado por uma lenda Hindu, a qual falava de um templo em Benares, 

cidade Santa da Índia, onde existia uma torre sagrada do bramanismo, cuja função era 

melhorar a disciplina mental dos jovens monges. De acordo com a lenda, no grande templo de 

Benares, debaixo da cúpula que marca o centro do mundo, há uma placa de bronze sobre a 

qual estão fixadas três hastes de diamante. Em uma dessas hastes, o deus Brama, no momento 

da criação do mundo, colocou 64 discos de ouro puro, de forma que o disco maior ficasse 

sobre a placa de bronze e os outros decrescendo até chegar ao topo. A atribuição que os 

monges receberam foi de transferir a torre formada pelos discos, de uma haste para outra, 

usando a terceira como auxiliar com as restrições de movimentar um disco por vez e de nunca 

colocar um disco maior sobre um menor. Os monges deveriam trabalhar com eficiência noite 

e dia e, quando terminassem o trabalho, o templo seria transformado em pó e o mundo 

acabaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Texto disponível em: http://www.fazendomatematica.com/2010/08/torre-de-hanoi-um-pouco-de-

historia.html. Acesso em: (20 de outubro de 2010). 
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