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1. INTRODUÇÃO 
 

Ainda são grandes as dificuldades encontradas pelos alunos, desde os anos iniciais do ensino 

fundamental ao ensino superior, quanto à aprendizagem de conteúdos matemáticos. Essas dificuldades 

podem até ter diminuído, considerando o contexto atual, porém, a matemática, ainda hoje, é ensinada de 

maneira tradicional, o que pode dificultar o aprendizado dos alunos, por isso é necessário, “[...] 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” (LOPES; ARAUJO, 2007, p. 59). E, nesse contexto, é de suma importância que a escola 

disponha do laboratório de ensino da matemática (LEM), que “[...]é um espaço para facilitar, tanto ao aluno 

como ao professor, questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir, enfim, aprender e 

principalmente aprender a aprender” (LORENZATO, 2009, p. 7). 

Na Faculdade de Matemática (FAMAT), do Instituto de Ciências Exatas (ICE), da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), o LEM foi implantado em 2014, visando constituir-se em um 

espaço de aprendizagem compartilhada, onde alunos e professores da graduação e da pós-graduação e 

professores da rede pública de ensino possam se integrar e ter acesso a um acervo rico em conteúdos 

matemáticos, viabilizando que o ensino e a aprendizagem ocorram de forma lúdica, interessante, envolvente 

e significativa. Além disso, o LEM pode se transformar em um espaço propício para a formação inicial e 

continuada de professores. 

Considerando o exposto, surge esta pesquisa, tendo como questionamento:  Em que medida as 

atividades desenvolvidas utilizando o LEM contribuem para a formação dos estudantes do Curso de 

Graduação em Matemática, licenciatura, no que tange aos conteúdos a serem desenvolvidos com os alunos 

do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental? Tendo como objetivo: analisar e compreender as contribuições que 

as atividades desenvolvidas utilizando o LEM propiciam à formação dos estudantes do Curso de Graduação, 

licenciatura, em Matemática no que se refere aos conteúdos a serem desenvolvidos com os alunos do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a elaboração desta pesquisa, optamos pela linha qualitativa. Concordamos que essa 

abordagem “responde a questões muito particulares [...], e se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de 

realidade que não pode ou não deveria ser quantificado; ou seja, ela trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2010, p. 21-

22). A pesquisa qualitativa, de acordo com Godoy (1995), tem ocupado um lugar reconhecido entre as 
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múltiplas possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas entrelaçadas 

relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, observações de atividades 

desenvolvidas pelos alunos do curso de matemática usando recursos do LEM para desenvolver diferentes 

conteúdos, e análises de documentos que normatizam a estrutura e o funcionamento do LEM.   

O lócus da pesquisa foi a Unifesspa, e contou com 48 (quarenta e oito) participantes, distribuídos 

entre 10 (dez) professores (incluindo diretores e vice-diretores) e 38 (trinta e oito) alunos, do curso de 

Licenciatura em Matemática da FAMAT. Vale ressaltar que, para melhor distribuição e análise dos dados 

coletados, os participantes foram organizados em diferentes grupos, a saber: professores de Matemática que 

estiveram envolvidos na construção e implantação do LEM; professores do curso de Matemática que 

utilizam o LEM associado a disciplinas, projetos e ou ações de pesquisa e/ou extensão; professores que não 

utilizam o LEM associado a disciplinas; professores que atuaram/atuam na coordenação do LEM, desde as 

fases de implantação até os dias atuais; diretor e vice-diretor da FAMAT; alunos egressos que já 

ingressaram no mercado de trabalho; alunos recém-formados e que ainda não estão no mercado de trabalho; 

alunos que ingressaram no curso em 2017 e 2018. É importante frisar que os participantes, que contribuíram 

respondendo entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio e transcritas, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Para fundamentação e discussão dos resultados, foram utilizados alguns autores que pesquisam a 

temática, como: Lorenzato (2009); Turrioni (2004); Silva (2014); Lopes e Araujo (2013); D’Ambrosio 

(1993). Os dados dessa pesquisa foram coletados no período de março a agosto de 2019, e os resultados 

obtidos, que estão sendo analisados, serão apresentados e discutidos a seguir: 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os professores que participaram da fase de implantação do LEM ressaltaram que, na sua fase de 

implantação, o laboratório foi criado, inicialmente, a partir de materiais reutilizáveis. Nesse processo, de 

acordo com uma das professoras envolvidas e o diretor que estava na gestão da FAMAT, participaram 

professores e alunos do curso de Matemática, o que propiciou um momento de interação, descobertas e 

elaborações de recursos e metodologias para desenvolver os conteúdos matemáticos. Porém, o momento 

crucial da implantação do LEM ocorreu, de acordo com um dos professores, quando foram destinados 

recursos para a compra de materiais. Depois, segundo esse professor, por meio de um projeto de extensão, os 

materiais adquiridos foram organizados e catalogados, o que possibilitou a conquista de maior espaço físico 

e visibilidade junto à comunidade acadêmica, lançando-se para a comunidade externa.  

Alguns professores da FAMAT afirmaram que utilizam o LEM associado a disciplinas, projetos e 

ou ações de pesquisa e/ou extensão como um espaço para dinamizar as aulas. Vale ressaltar que a maioria 

desses professores são aqueles que ministram disciplinas voltadas para a educação matemática e disciplinas 

pedagógicas. No entanto, uma professora afirmou que usa o laboratório para desenvolver conteúdos de 

matemática básica, principalmente a geometria. Outra professora salientou que “[...] uso o LEM para 

desenvolver conteúdo da disciplina de educação especial, principalmente focalizando o ensino de conteúdos 

matemáticos para pessoas cegas e de baixa visão” (PROFESSORA G). Convém ressaltar que o laboratório 

pode ser utilizado como um “centro para discussão e desenvolvimento de novos conhecimentos dentro de um 

curso de licenciatura em Matemática, contribuindo tanto para o desenvolvimento profissional dos futuros 

professores como para sua iniciação em atividades de pesquisa” (TURRIONI, 2004, p. 62). Foi possível 

perceber que esses professores entrevistados compreendem e buscam explorar o LEM dentro das disciplinas, 

o que pode propiciar ao aluno a vivência e a exploração desse espaço. 

 A pesquisa possibilitou constatar, ainda, que existem professores que não utilizam o LEM 

associado às disciplinas. Quando questionados sobre o motivo de não o utilizarem, uma das professoras 

afirmou que “não sei como utilizar o material do LEM, pelo fato de eu não ter tido essa experiência com o 

ensino básico” (PROFESSORA A). E outro professor acrescentou que “nunca usei o LEM como uma 

ferramenta alternativa” (PROFESSOR E). Ele ainda afirmou que para utilizá-lo é preciso fazer um estudo 

mais profundo de como associar conteúdo aos recursos. 

A utilização do laboratório pode propiciar um aprendizado melhor para os alunos e para os 

docentes. Nesse sentido, esses professores que afirmam que não utilizam o LEM reconhecem suas próprias 

dificuldades e sugerem que sejam organizadas oficinas por aqueles que sabem como utilizá-lo associado às 

disciplinas, para que auxiliem aqueles que têm dificuldade e, também, para mostrarem a importância do 

laboratório em um contexto mais amplo que os recursos que o compõem, considerando a educação superior. 
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Essa situação nos leva a concordar com D’Ambrosio, quando afirma que “[...] dificilmente um professor de 

Matemática formado em um programa tradicional estará preparado para enfrentar os desafios das modernas 

propostas curriculares [...]” (1993, p. 38). E, nesse enfoque, o uso do LEM é desafiador. 

Alguns professores que já atuaram/atuam como Diretores e Vice-diretores da FAMAT afirmaram 

que ainda não foi organizado um momento específico para discussão de como o LEM pode ser utilizado nas 

disciplinas da graduação. Porém, um dos diretores afirmou que foi promovida uma semana pedagógica que 

tinha como objetivo compartilhar experiências vividas, e foi realizada uma discussão sobre a importância do 

LEM como um espaço que pode auxiliar o docente a dinamizar suas aulas. Todos os gestores disseram que 

procuram apoiar e incentivar as iniciativas dos professores que desenvolvem projetos e atividades usando 

esse espaço, e que já houve um grande avanço em relação ao início do curso.  

Os professores que atuaram/atuam na coordenação do LEM, desde as fases de implantação até os 

dias atuais, enfatizaram que o laboratório é um espaço dinâmico, um ambiente propício à pesquisa e à 

construção de materiais, que sempre está aberto à inovação, à construção de outros/novos materiais e é muito 

ligado a projeto de pesquisa e de extensão, tornando-se um espaço que auxilia a formação inicial e 

continuada. Eles disseram, ainda, que o laboratório, além de ser bem utilizado em disciplinas do curso de 

Matemática, também é utilizado por outros cursos da graduação, pela comunidade e com professores da 

educação básica da rede pública do município. 

O LEM oportuniza a dinamização das aulas e pode ser vivenciado de um modo que facilite a 

aprendizagem, levando “[...] o aluno ao desenvolvimento de atitudes diferenciadas, pois as atividades devem 

induzir ao pensamento autônomo, tornando as pessoas co-responsáveis pela sua aprendizagem” (LOPES; 

ARAUJO, 2007, p. 59). Dessa forma, alguns alunos egressos que já atuam na profissão e tiveram contato 

com o LEM durante a graduação entendem o valor do material lúdico para seu aprendizado, afirmando que 

“o laboratório de ensino abriu os meus olhos para que eu pudesse ver que a matemática vai muito além do 

quadro e do livro didático, me permitiu transformar um conhecimento superficial em um conhecimento 

concreto” (ALUNO B). E, ainda, que “O laboratório me possibilitou entender a importância do material 

didático tanto para o meu aprendizado quanto para o aprendizado dos meus alunos” (ALUNA A). Assim, é 

perceptível que o recurso didático é essencial não só para o aluno, mas também para o professor que é o 

mediador, pois “facilita a observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é 

fundamental para o ensino experimental e é excelente para auxiliar ao aluno na construção de seus 

conhecimentos” (TURRIONI, 2004, p. 66). 

Os alunos recém-formados e que ainda não estão inseridos no mercado de trabalho, mas 

participaram do processo de implementação do LEM, destacam que as principais ações de que participaram 

foram: produção de materiais; realização de oficinas; exposição dos recursos e divulgação do LEM através 

de sites da Unifesspa. Essas ações podem ser consideradas relevantes no momento em que esses 

profissionais recém-formados ingressarem no mercado de trabalho, pois eles já terão conhecimento de como 

podem utilizar esse espaço em suas aulas. Convém ressaltar que o contato “[...] com ambientes inovadores 

permite o desenvolvimento de competências para redimensionar e inovar sua prática pedagógica e pode 

trazer uma motivação a mais para o seu fazer em aula” (FILHO, 2013, p. 8).  

Estendendo a pesquisa para observar as ações de um projeto de extensão para professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental, em uma escola pública próxima à universidade, usando recursos do LEM, foi 

notório o interesse dos professores participantes. Eles afirmaram a necessidade dessas oficinas, considerando 

que em sua formação não tiveram oportunidade de vivenciar aprendizagens específicas da matemática. 

Dentre as afirmativas, encontramos professores que disseram que “[...] às vezes tem um assunto que não 

sabemos como trabalhar com nossos alunos, que são esses assuntos que estão no livro e nunca os estudamos, 

por isso a oficina nos ajudou muito” (CURSISTA A). Acrescentaram que “[...] quando o professor trabalha 

com recursos didáticos, de maneira prática, o aluno aprende mais” (CURSISTA B). 

No decorrer da pesquisa observamos, também, uma turma, ingressante no curso de Matemática em 

2018, cujos alunos não participaram da fase de implantação do LEM, mas desfrutam desse espaço pronto, no 

decorrer de uma exposição dos recursos do LEM na Mostra Científica do Sul e Sudeste do Pará 

(MOCISSPA). Os visitantes interagiam com alunos expositores de forma descontraída e curiosa, ficando 

atentos às explicações que detalhavam a funcionalidade de cada um dos recursos. Essa turma desenvolveu 

outra ação envolvendo o LEM, que foi a realização de oficinas para professores que atuam nos anos iniciais 

do ensino fundamental. O planejamento e realização de cada oficina ocorreram nas disciplinas de Didática e 

Prática Pedagógica em Matemática. Foram 05 (cinco) oficinas de acordo com as seguintes unidades 

temáticas que constam na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Números; Álgebra; Geometria; 

Grandezas e Medidas; Probabilidade e Estatística. Foi possível perceber que, por meio das oficinas, os 

alunos do curso de Matemática conseguiam sistematizar os conteúdos das disciplinas específicas, 
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desenvolvendo e executando suas primeiras metodologias. Nesse enfoque, o LEM surge como um espaço 

que “[...] promove aprendizagens que permitem o desenvolvimento pleno do sujeito e a construção do 

conhecimento matemático. Porém, vale salientar que, para essa finalidade, esse ambiente precisa ser 

trabalhado e revestido com significação, de forma que possibilite ao estudante de graduação a formação 

lúdica” (SILVA, 2014, p. 18). 

Em entrevista com alunos que ingressaram no curso em 2017 e 2018, foi notória a revelação do 

quanto foi gratificante constatar, de forma mais simples possível, como os conteúdos matemáticos podem ser 

ensinados desde os anos iniciais de forma lúdica e prazerosa. Ressaltaram, ainda, que nas atividades 

realizadas foi possível aprender muito, pois tinham que estudar bastante para desenvolvê-las. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consideramos que o LEM é, reconhecidamente, um espaço que tem contribuído para que a 

FAMAT consiga ter mais visibilidade, propiciando aos alunos, professores, dos cursos de graduação e pós-

graduação, e comunidade uma integração que auxilia o ensino e a aprendizagem de conteúdos matemáticos 

de maneira mais significativa e contextualizada.  

O estudo indica que é preciso que ocorram estudos pelos professores da FAMAT, visando melhor 

compreensão de como explorar esse espaço que possuem, associando-o a diferentes disciplinas. É necessário, 

também, dar continuidade a essa pesquisa buscando as contribuições que as atividades desenvolvidas 

utilizando o LEM propiciam à formação dos estudantes do curso de graduação, licenciatura, em Matemática, 

no que tange aos conteúdos desenvolvidos com os alunos do ensino médio e da graduação. 
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