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APRESENTAÇÃO  

A presente produção educacional relata um conjunto de atividades que podem 

ser desenvolvidas nas aulas de Matemática no Ensino Médio, para o ensino de 

geometria. Essa proposta de ensino se constituiu devido às dificuldades enfrentadas 

pelos professores em ministrar aulas com os conteúdos dessa área e assim promover um 

ensino de qualidade. Nesse sentido, este produto pedagógico faz parte da dissertação de 

Mestrado de Dhiego Vieira do Amaral, intitulada “REFLEXÕES SOBRE A 

IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO INTERATIVO DE MATEMÁTICA 

(LIM): LIMITAÇÕES, INOVAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES”.  

A referida pesquisa, através das aulas sobre o conteúdo de geometria plana que 

foram ministradas na turma do 2º ano “A” do Ensino Médio, do turno manhã, verificou 

e analisou a importância e as contribuições do trabalho com o Laboratório de Ensino de 

Matemática (LEM), por meio da utilização dos materiais disponíveis no LIM. Dessa 

forma, em nossa pesquisa, buscamos identificar se o Laboratório Interativo de 

Matemática e a maneira como ele foi inserido na escola está convergente ao que a 

literatura apresenta sobre a implantação e utilização do LEM nas instituições de ensino. 

 Além disso, tentou-se responder a seguinte questão: O que o LIM traz de 

novidade que não é apresentada na literatura referente ao LEM? Claro, que esse 

questionamento nos levou a refletir sobre as contribuições e inovações que o 

Laboratório Interativo traz para o trabalho docente que não são encontradas no 

Laboratório de Ensino de Matemática. Assim, procuramos identificar quais 

potencialidades que este apresenta com os seus MDM produzidos com materiais 

diferenciados (acrílico, plástico, emborrachado e metal) e se a maneira mais móvel do 

mesmo facilita o trabalho do professor. Também, analisamos quais são as limitações 

que este apresenta para o desenvolvimento das aulas de matemática e se o mesmo pode 

de alguma forma contribuir de maneira negativa no processo de ensino e aprendizagem.  

Este trabalho teve um cunho qualitativo, no qual foi desenvolvida a modalidade 

de pesquisa pedagógica, pois a mesma possibilita um estudo empírico de observação do 

espaço social que é a sala de aula e abrange ainda os estudos históricos, antropológicos 

e sociológicos. 

 



DETALHAMENTO 

LABORATÓRIO INTERATIVO DE MATEMÁTICA 

A idealização do Laboratório Interativo de Matemática (LIM) tem como 

responsável Rubens Ferronato, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC, possui experiência como docente na disciplina de 

Matemática nas modalidades: Ensino Fundamental, Médio, Educação Superior e 

Especialização. Atualmente é palestrante na área de Matemática com ênfase na 

Educação Inclusiva. 

A implantação do LIM nas Escolas Estaduais do Estado da Paraíba é um projeto 

da Secretaria de Educação do Estado que objetiva, através desses, dar um suporte aos 

professores de matemática para que os mesmos consigam utilizar-se de alternativas que 

melhorem o processo de ensino e aprendizagem e, dessa forma, faça com que os índices 

de retenção e rejeição para com essa disciplina diminuam cada vez mais.  

Além disso, a implantação do mesmo nas escolas vem ao encontro das propostas 

encontradas nos Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental que foi publicada no 

ano de 2010 pela mesma secretaria que fez a distribuição desses.  

Nesses referenciais encontramos estudos de como se apresenta o ensino de 

matemática na atualidade em nosso país e no Estado da Paraíba, bem como, propostas 

de metodologias de ensino que podem ser aplicadas em aulas de matemática. Dentre as 

metodologias propostas, podemos destacar a proposta do uso de jogos matemáticos, a 

utilização de materiais manipuláveis, a modelagem e o trabalho com resolução de 

problemas, dentre outras. 

Este Laboratório é composto por diversos materiais que propiciam um trabalho 

manipulativo dando oportunidade ao professor de trabalhar com os conteúdos de 

geometria plana, geometria espacial, probabilidade, trigonometria, entre outros. Dessa 

forma, observamos a grande gama de materiais que o LIM oferece para o docente 

desenvolver a sua função. 

 Para os professores das escolas que receberam o Laboratório Interativo de 

Matemática foi ministrada, durante dois dias, uma oficina de como trabalhar com os 

materiais que compõem o LIM. Tivemos a oportunidade de participar dessa formação 

quando a mesma foi ministrada na 12ª Regional de Educação do Estado da Paraíba, que 

fica localizada na cidade de Itabaiana, e observar que a mesma foi preparada de acordo 

com o manual de uso que acompanha o LIM. Esse manual de uso, que foi assinado por 



Rubens Ferronato, em alguns lugares onde ocorreu a apresentação, foi passado em 

formato pdf para os professores e em outros eles receberam cópias xerocadas.  

Esse manual é apresentado como um guia didático para o professor que está 

atuando nas séries do Ensino Médio, porém, como apontamos a seguir, alguns 

materiais, também, propiciam o trabalho com conteúdos do ensino Fundamental. 

Cabe neste momento a observação de que alguns materiais que foram entregues 

nas escolas não são apresentados no guia didático do Laboratório Interativo de 

Matemática. Vale salientar, que, aqui, buscaremos apenas fazer uma apresentação geral 

de todos os materiais que foram encontrados na escola; assim, para que se tenha uma 

busca mais aprofundada sobre cada MDM indicamos fazer uma verificação no Guia 

Didático que acompanha o LIM. 

 Bloco de Cubos: Os blocos de cubos nos anos iniciais do ensino fundamental atuam 

como recursos para que os alunos entendam os conceitos relacionados à regularidade 

nas operações com números, e facilita o desenvolvimento de diversas atividades com 

função de marcadores. Além disso, o trabalho com os blocos permite que o aluno 

perceba o processo de construção dos conceitos de contagem, tabuada, múltiplos, 

divisores, área e volume. 

 

 

 

 Coleção de Formas Geométricas: Esse material é de extrema utilidade para a 

construção e desenvolvimento da percepção espacial e de localização. No Ensino 

Fundamental ele possibilita um trabalho com formas geométricas planas (triângulos; 

quadriláteros; pentágonos; hexágonos), o número de lados de cada polígono, as suas 

propriedades e a nomenclatura. 

FIGURA 3: Blocos de Cubos; 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 

 

 Torre de Hanói: Esse jogo ou quebra-cabeça como muitos gostam de chamar, é 

constituído de uma base fixa na qual estão três pinos, nestes são colocadas discos, uns 

maiores que os outros. O objetivo desse jogo é transferir todos os discos de um pino 

para o outro com o número mínimo de jogadas de forma que os pinos maiores nunca 

podem ficar sobre os menores. Além de ter um caráter lúdico e promover uma interação 

na turma, este desafio pode contribuir no trabalho com o conteúdo de função 

exponencial e progressão geométrica. 

 

 

 
 

FIGURA 4: Conjunto de Formas Geométricas; 

FIGURA 5: Torre de Hanói; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 Conversor Binário: Esse material busca dar suporte ao professor durante a explicação 

do conteúdos de Sistema de Numeração e de Bases Numéricas, pois ele ajuda a 

correlacionar os números naturais com suas representações em outras bases de 

numeração.  

 

 

 

 Conversor Multibase: Esse material busca dar suporte ao professor durante a 

explicação do conteúdos de Sistema de Numeração e de Bases Numéricas, pois ele 

ajuda a correlacionar os números naturais com suas representações em outras bases de 

numeração. 

 

 

 

 Kit Teorema de Pitágoras: Dado ao fato da existência de inúmeras demonstrações que 

podem ser atribuídas a este teorema, este material busca trazer uma dessas 

FIGURA 6: Conversor Binário; 

FIGURA 7: Conversor Multibase; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



demonstrações para viabilizar a relação da apresentação algébrica e geométrica do 

mesmo. 

 

 

 

 

 Relações Métricas Aplicada ao Triângulo Retângulo: Esse material busca dar 

suporte para a explanação dos conteúdos que envolvem semelhanças e relações métricas 

nos triângulos. Por ser um material dobrável e de encaixe ele é muito bom para facilitar 

o manuseio no momento da utilização. 

 

 

 

 Círculo Fracionado: Na busca de facilitar o trabalho com o estudo desse conteúdo e 

tornar a aprendizagem mais significativa, esse material, de forma “concreta”, apresenta 

as definições de circunferência, círculo, raio, área e perímetro e mostra a ideia da 

FIGURA 8: Kit Teorema de Pitágoras; 

FIGURA 9: Kit Relação Métrica no Triângulo; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



fórmula do cálculo da área de uma circunferência. Ele vem com uma versão de material 

para o aluno e uma versão para o professor. 

 

 

 

 

 Sólido Geométrico: Esses materiais foram produzidos em acrílico e possuem entradas 

para líquidos com a finalidade de trabalhar o conteúdo de volume desses sólidos. Além 

disso, eles foram constituídos buscando auxiliar o trabalho para conhecer, comparar e 

identificar os sólidos geométricos, identificar faces, arestas e vértices, classificar os 

corpos geométricos, entre outros. 

 

 

 

 

TABELA 10: Circulo Fracionado; 

FIGURA 11: Prismas e Pirâmides; 

FIGURA 12: Corpos Redondos; 

Fonte: Produção Própria. 

 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 

 

 Conjuntos de Frascos de Acrílico: Visando uma melhor apresentação de alguns 

objetos e o trabalho com as suas propriedades, esses frascos, produzidos em acrílico, 

possuem uma abertura para ser colocado líquido para ser feita uma comparação entre o 

volume de sólidos com as variadas dimensões e formatos de bases e de alturas 

trabalhando, assim, grandezas inversamente proporcionais.  

 

 

 

 

 Sólidos de Revolução: Esse material é formado por uma base fixa, hastes de ferro e 

plaquetas de plástico que juntos e sendo utilizados de maneira correta geram o cilindro, 

o cone e a esfera. 

 

FIGURA 13: Recipientes de Acrílico; 

FIGURA 14: Sólidos de Revolução; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 Conjunto de Copos de Becker: Esses recipientes têm como objetivo principal dá 

suporte ao professor no momento em que o mesmo trabalha o conceito de volume, mas 

claro, dependendo da criatividade do professor ele pode ser utilizado para a realização 

de algumas experiências.  

 

 
 

 

 

 

 Kit Para o Estudo de Balística: Esse material que contribui para o estudo de trajetória, 

marcas, impacto, entre outros conceitos atrelados principalmente a física, pode também 

ser de grande valia no momento do trabalho com a relação entre movimento parabólico 

e o estudo da parábola, além de favorecer o estudo de elementos como vértice e pontos 

de interseção. 

 

 

 

FIGURA 15: Copos de Becker; 

FIGURA 16: Kit Balística; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 

 Espelhos Angulares: Esse instrumento contribui para um trabalho que visa desenvolver 

o conceito de ângulos.  

 

 

 

 Mesa Elíptica: Esse material visa facilitar a compreensão dos estudos sobre elipse e as 

suas propriedades, principalmente o trabalho com o foco da elipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 18: Mesa Elíptica; 

FIGURA 17: Espelho Angular; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 Traçador de Elipse: Através dos traçados que podem ser feitos a partir desse MDM, 

pode ser realizado um estudo da elipse, bem como, dos elementos e propriedades que a 

ela estão atrelados. 

 

 

 

 Kit Árvore das Possibilidades: Muito útil para as aulas de probabilidade e 

combinatória, esse material visa contribuir para o desenvolvimento do raciocínio 

combinatório e para a tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 20: Árvore das Possibilidades; 

FIGURA 19: Traçador de Elipse; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 

 Kit Probabilidade: Esse material visa contribuir para o estudo de probabilidade e de 

todos os conceitos que a ele estão atrelados, como população, espaço amostral, 

resultados possíveis, probabilidade de determinado evento previstos, entre outros. 

 

 

 

 Talha de Arquimedes: Esse material, de certa forma, tem uma maior contribuição, a 

nosso ver, para as aulas de física, pois ele pode ser de grande utilidade no estudo de 

força. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21: Kit Probabilidade; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 

 Pêndulo Simples: Esse é mais um material que, a nosso ver, tem uma maior 

contribuição para a disciplina de física, pois o mesmo tem como objetivo principal fazer 

o estudo do movimento pendular e da gravidade.   

 

 

 

 Projetor de Segmento: De maneira geral esse MDM busca contribuir para o estudo de 

projeção e de medida do segmento. 

 

 

 

 

TABELA 22: Talha de Arquimedes; 

FIGURA 23: Pêndulo Simples; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 

 Conjunto para construção de poliedros; De maneira manipulativa, esse material visa 

contribuir para a construção de alguns sólidos geométricos, para desse modo, ser 

desenvolvido estudos de geometria espacial. 

 

 

 

 Circulo Trigonométrico: Esse material visa contribuir para o estudo da trigonometria e 

de todos os conceitos que a ela estão ligadas, com por exemplo, ângulo, arco da 

circunferência, entre outros. 

 

 

 

 

FIGURA 25: Kit para construção de poliedros; 

FIGURA 24: Projetor de Segmento; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 

 Kit Produtos Notáveis: De forma bem prática, esse material visa contribuir para o 

estudo dos conceitos de alguns produtos notáveis, como por exemplo, o quadrado da 

soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma, entre outros.   

 

 

 

FIGURA 26: Círculo Trigonométrico; 

FIGURA 27: Cubo da Soma; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 Banner: Esse material traz exposto em seu corpo, de forma bem simples, clara e 

objetiva, conceitos atrelados aos estudos sobre alguns conteúdos da matemática, em 

especial, é feito um trabalho que dá mais ênfase a geometria plana e a geometria 

espacial.  

 

 

 

 Multiplano: Esse MDM, apesar de não aparecer no guia didático, aparentemente é um 

dos mais contribuintes para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos, pois o 

mesmo pode ser utilizado no desenvolvimento de conteúdos de geometria plana e 

geometria espacial. 

 

 

FIGURA 28: Quadrado da Soma; 

FIGURA 29: Banners; 

Fonte: Produção Própria. 

Fonte: Produção Própria. 



 

 

 

 

As Atividades 

A exposição a seguir objetiva apresentar às atividades trabalhadas na turma do 2º 

ano “A”. O trabalho foi desenvolvido com a utilização dos materiais disponíveis no 

LIM e era norteado através de situações planejadas que buscavam além de 

problematizar os conceitos envolvidos com o conteúdo que estava sendo explorado, 

tentar avaliar as potencialidades e contribuições que estes podem dar ao trabalho 

docente, bem como verificar as limitações que os mesmos podem apresentar e se essas 

de alguma maneira prejudicam o trabalho do professor. 

As atividades utilizadas na pesquisa podem ser utilizadas pelos docentes em suas 

salas de aula. Elas consistem em, questionários, nos quais as respostas seriam dadas 

através do trabalho com os matérias didáticos manipuláveis. O desenvolvimento desse 

trabalho se dava por meio de discussões, não era fornecida de forma direta as respostas 

aos alunos, quando surgia alguma dúvida, eles iam ao quadro fazer as apresentações. 

Vale salientar que os exercícios trabalhados foram retirados do manual que acompanha 

o Multiplano e do caderno de atividades “Polígonos e Quadriláteros” e que ambos 

apresentam um roteiro a ser seguido na aplicação das atividades, mas como a nossa 

proposta era analisar as potencialidades foram feitas alguns modificações, porém essas 

alterações são mais no sentido de acrescentar, já que ao nosso ver o material escolhido 

FIGURA 30: Multiplano; 

Fonte: Produção Própria. 



para ser trabalhado era de boa qualidade e contribui positivamente na aprendizagem dos 

alunos e no trabalho de professor.  

ATIVIDADE I 

 O objetivo dessa atividade é reconhecer quadriláteros e identificar as 

propriedades das diagonais, para isso foi utilizado o Multiplano e alguns banner, porém 

caso a escola não disponibilize desse material o professor pode fazer uso do geoplano 

ou do geoespaço, haja vista que o produto por nós utilizado é uma síntese desses dois 

últimos. 

O docente começa a aplicação dessa atividade dividindo a turma em grupos, os 

números de componentes de cada equipe fica a critério do professor, em seguida faz-se 

a distribuição para cada equipe de uma folha com a atividade e um multiplano, dando 

continuidade é solicitado que os componentes resolvam as questões propostas utilizando 

o Multiplano. Esses exercícios que são distribuídas a cada grupo contém as mesmas 

perguntas, esse modelo facilita a discussão em conjunto. Os banners serão utilizados 

nos momentos de explicação, dessa forma, quando os alunos apresentarem dúvidas 

referentes à resolução das atividades, pode-se fazer o uso.  

Por fim, o professor sorteia ou escolhe cada aluno que irá apresentar no quadro a 

resolução do problema. Uma forma de incentivar os alunos a participarem e ficarem 

encorajados a irem responder é atribuir pontuação para cada resposta, nesse contexto, no 

final a equipe que obtiver mais ponto pode ser premiada pelo educador com alguma 

coisa.  



 



 



 

ATIVIDADE II 

Essa atividade tem como objetivo identificar quadriláteros e calcular a área de 

triângulos, além de entender o conceito de semelhança de triângulos. Para isso, poderá 

ser utilizado o MULTIPLANO, mas caso a escola não possua esse material, o professor 

pode fazer uso do geoplano ou do geoespaço.  

O docente começa esse trabalho dividindo a turma em grupos, em seguida ele 

distribui para cada equipe uma folha com a atividade e um Multiplano, por conseguinte, 

ele solicita para que os discentes resolvam as questões propostas, utilizando o material 

por eles recebidos. Por objetivar uma discussão em conjunto para a formação do 

conceito do tema proposto, as folhas de atividades que são distribuídas devem conter as 

mesmas perguntas. Depois de encerrado o tempo para a resolução da atividade proposta, 

esse tempo deve ser combinado em turma e cronometrado pelo professor, o educador de 



sortear ou escolher o aluno de cada equipe que irá apresentar a resposta, assim, a 

mediação do docente se fará necessário no sentido de que as dúvidas existentes não 

deverão ser sanadas instantaneamente, mas o professor irá induzir através de exemplos e 

explicações os próprios alunos chegarem as respostas. 

 



 



 

ATIVIDADE III 

Essas duas atividades foram trabalhadas no mesmo dia, porém, caberá ao 

educador gerenciar o trabalho com elas, se irá aplicar as duas ao mesmo tempo, ou 

aplicará em momentos diferentes. Elas foram retiradas do manual de apresentação do 



LIM e objetivam compreender o cálculo da área da circunferência e saber calcular área 

de polígonos, assim, foram utilizados a coleção de formas geométricas e o círculo 

fracionado, desse modo, é necessário a utilização dos materiais “Coleção de Formas 

Geométricas” e “Área de Um Círculo ou Círculo Fracionado”, esses produtos estão 

disponibilizados no acervo do Laboratório Interativo, mas caso o professor não tenha a 

sua disposição ele poderá construir com os alunos.  

Inicialmente o docente entrega a folha de atividade para cada um dos grupos e 

distribuí os materiais necessários às equipes para serem utilizados na resolução das 

questões. Em seguida ele marca o tempo para os alunos responderem a folha de 

atividades utilizando os matérias, vale deixar claro que o professor pode escolher se irá 

trabalhar um problema por vez, ou todos de uma vez só e que a apresentação da resposta 

por parte dos alunos é afeita não apenas utilizando o quadro, mas também os MDM que 

foram a eles entregues. Logo, encerrado o tempo para a obtenção de cada resposta o 

docente sorteia ou seleciona o componente da equipe que irá fazer a apresentação para 

todos da sala. 

 

 



 

 

RESULTADOS FINAIS 

 

Como nos mostrou a literatura, ao longo do tempo inúmeros estudiosos e 

pesquisadores, cada um ao seu modo deram sempre sua contribuição e incentivo no que 

diz respeito ao uso de um trabalho com os alunos que tenha como ponto de partida para 

a exposição de conteúdos a manipulação de materiais.  Com isso, eles estavam sempre a 

indicar uma utilização de elemento desencadeador e contribuinte da aprendizagem o 

visual e tátil. Assim,   

[...] por volta de 1650, Comenius escreveu que o ensino deveria dar-se 

do concreto ao abstrato, justificando que o conhecimento começa 

pelos sentidos e que só se aprende fazendo [...] Mais recentemente, 

Montessori legou-nos inúmeros exemplos de materiais didáticos e 

atividades de ensino que valorizam a aprendizagem através dos 

sentidos, especialmente do tátil [...] (LORENZATO, 2006, p.3-4) 

 

Desse modo, ressaltamos a necessidade dos docentes em desenvolver o seu 

trabalho na contribuição da construção do conhecimento matemático através do 

incentivo do desenvolvimento da capacidade intelectual, visual e tátil de maneira 

espontânea e criativa e dessa maneira, por consequência, tornando efetivo e eficaz o 



significado matemático, além de favorecerem uma aprendizagem na prática e não 

apenas na leitura de livros e conteúdos explanados no quadro. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Lorenzato (2006) descreve que o processo de 

assimilação dos conceitos seria difícil, ou até mesmo impossível, sem que haja algum 

contato, seja ele auditivo, visual ou tátil. Esse autor continua ainda afirmando que os 

materiais didáticos podem contribuir com a função de mediador do professor no 

momento que ele contribui para estreitar a relação aluno e conhecimento. Por esse 

motivo, ele associa o material didático ao aspecto construtivista do ensino e, ainda 

define o material didático como sendo qualquer instrumento útil ao processo de ensino-

aprendizagem. 

Nesse sentido, podemos afirmar que acreditamos na perspectiva que o 

Laboratório de Ensino de Matemática pode servir desde que utilizado de maneira 

correta como suporte pedagógico e como facilitador do processo de ensino-

aprendizagem e facilitar esse trabalho que aborda o visual e o tátil como canal precursor 

do ensino, já que nesse ambiente pode ser desenvolvido um trabalho que contribuem 

para o professor promover um trabalho que usam a manipulação de materiais.  

Porém, o Laboratório de Ensino de Matemática na maioria das vezes, diante do 

que aqui já observamos, é utilizado pelos docentes de forma errada. Isso em muito claro 

é devido às construções erradas das concepções que são feitas a respeito do LEM. Desse 

modo, quando não apenas utilizam como deposito de materiais os professores de 

maneira erronia ou simplória, usam como um mecanismo motivacional para atrair os 

alunos a passarem a gostar da matemática, isso ater certo ponto é benéfico, mas, a partir 

do momento que é deixado de lado o foco educacional e o caráter formador de conceito 

que tem por traz da ideia de Laboratório isso se torna nocivo ao ensino e em nada 

contribui para a melhora. 

Desse modo, essas perspectivas devem ser superadas, pois, hoje com o intuito de 

melhorar a realidade do ensino de matemática nas nossas escolas já não devemos 

utilizar esse ambiente apenas como motivador dos alunos ou para as aulas ficarem mais 

divertidas, já que essa maneira de uso do LEM pode de forma indireta criar algumas 

negatividades no que tange a utilização do mesmo, além de minimizar as 

potencialidades dos materiais que são oferecidos pelo LEM. Assim, devemos ter 

cuidado na utilização deste espaço de ensino, pois por traz dele encontra-se uma visão 

educacional. 



Assim, diante de tudo que até o momento observamos e visando contribuir para 

a melhoria do ensino de matemática nas escolas básicas nos propomos no estudo 

desenvolvido em 2016, fazer uma análise a respeito da potencialidades e limitações que 

podem ser encontradas no Laboratório Interativo de Matemática.  

O nosso objetivo nesse estudo não era apenas fazer uma análise vazia e 

cartesiana a respeito das contribuições do LIM, mas o nosso maior foco era fazer um 

incentivo para a utilização do Laboratório de Ensino de Matemática nas nossas escolas. 

Pois, pelo que encontramos nos nossos estudos esse espaço é sem sobra de dúvidas uma 

alternativa metodológica que poderá contribuir de forma positiva para a melhora do 

processo de ensino e aprendizagem de matemática. 

Vale salientar que ao incentivarmos a construção do LEM nas escolas básicas, 

não estamos dizendo que ele será a solução para todos os problemas que flagelam o 

ensino e que ele por si só é um agente transformador. Pois, temos a consciência que o 

professor tem um papel muito importante para que o trabalho nesse ambiente seja 

proveitoso, haja vista, que o docente por atualmente ter que assumir o papel de mediar 

na relação conhecimento e aluno, cabe ao mesmo criar meios e ações que favoreçam a 

essa relação. 

Além disso, a construção do Laboratório de Matemática da escola apesar de ser 

uma aquisição grupal, ela deve ter um ponto de partida e o agente precursor desse 

trabalho deve ser o professor de matemática, pois quando um profissional está ciente 

dos problemas enfrentados pela sua área de trabalho ele sempre deverá estar em busca 

de propostas que façam esse quadro mudar. 

Claro que no percorrer dos nossos, estudos observamos que esse ambiente 

educacional é sem sombra de dúvidas um contribuinte de forma positiva para o ensino, 

mas, que ainda existe uma certa rejeição e empecilhos para a criação do mesmo. Dentre 

as dificuldades que são colocadas para a montagem de um LEM na escola está a falta de 

um espaço adequado. Na nossa própria escola, na qual desenvolvemos a pesquisa 

verificamos que apesar da mesma apresentar um acervo de MDM muito bom, o espaço 

que está destinado é tão pequeno que um grupo de 10 alunos fica muito mal 

acomodados dentro dele. 

Porém, diante das barreiras dificultarias, não podemos baixar a cabeça e 

desestimular, pois, onde não for possível a princípio ter um espaço adequado e que 

esteja de acordo com o que os estudos sobre LEM apresentam, é muito importante que 

seja feita o início da “caminhada” em um espaço pequeno mesmo, até porque como 



vivos a construção do laboratório não é algo a ser atingido ou coroado com um fim, 

pois, o Laboratório de Matemática de uma escola está sempre em processo de evolução.  

Além disso, não existido um espaço, no qual pode ser dado início a construção 

do Laboratório de Matemática da escola, o professor que estiver de fato empenhado 

poderá através de conversas e cooperação fazer mudanças caso a escola tenha no 

laboratório de biologia, física e química. E isso vale ser salientado, pois, é a partir da 

crença, coragem e empenho aplicado pelo professor que se começa a ser feito um 

primeiro caminhar a construção do LEM. 

Agora, focando no que pudemos extrair das análises que foram feitas, pudemos 

observar que o LIM apresenta uma serie de positividades para o desenvolvimento do 

trabalho do docente. Os materiais que compõem o Laboratório Interativo, muitos deles 

podem ser trabalhados em mais de um conteúdo e mais de um ano de ensino. Eles 

também, contribuem para ser desenvolvido um trabalho no concreto e através da 

manipulação feita, pode se conseguir fazer a abstração dos conceitos empregados em 

determinados conteúdo. 

Porém, ao passo que apresentam contribuições esses também apresentam 

algumas limitações, não mais aqui falaremos sobre a ideia de espaço, pois a mesma já 

foi bastante debatida, mas aqui observaremos que alguns materiais apresentam 

problemas que podem dificultar o desenvolvimento da exposição de conteúdo. Como 

exemplo, podemos citar os Kits para a construção de poliedros, os mesmos são 

formados por palitos de madeira e por imãs, mas a construção de um cubo, por 

exemplo, ao ser feita demonstra que o material não fica fixa, na verdade ele fica todo 

deformado e pode ser que na visão de alguém ele pareça com muita coisa, mas não com 

um cubo. 

Outro erro grosseiro que encontramos, é que no material círculo trigonométrico 

ao se trabalhar o conceito da aproximação da área de uma circunferência e de um 

paralelogramo, quando montamos ambos, podemos observar que os mesmo não são 

bem montados com as peças, o paralelogramo, na verdade fica parecendo mais a 

planificação de um cilindro. Podemos também citar um kit que veio com o intuito de 

fazer uma das demonstrações do teorema de Pitágoras, mas o mesmo veio com os 

triângulos e quadrado todos da mesma cor o que dificulta a visão de quem está a 

trabalhar com ele, pois não há distinção entre o que é quadrado ou o que é triangulo.      

Mas claro, que apesar de todas essas dificuldades, ao nosso ver esse material se bem 

trabalho pode contribuir de forma positiva para o ensino de matemática, porém, caberá 



ao professor ter habilidade, interesse e força de vontade para poder usufruir de todas as 

potencialidades que esse apresenta. 
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