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Introdução

O Centro de Investigação Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), (Cabrita, Araújo e Sá e Martins, 2002; Cabrita e
Correia, 2001), sediado no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa (DDTE) da Universidade de Aveiro encontrou
nos espaços laboratoriais — principais estruturas funcionais dos diversos projectos de investigação multi, trans e
interdisciplinares que aí se desenvolvem — resposta à questão da confluência entre investigação, formação e inovação (Cabrita,
Araújo e Sá e Martins, 2002).

Assim, e seguindo a filosofia subjacente às interligações que se podem estabelecer entre os três vectores enunciados,
afectos ao DDTE contam-se, pela ordem cronológica da sua criação, os Laboratório Aberto de Didáctica das Ciências, o
Laboratório Aberto para a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras (LALE) e o Laboratório de Educação em Matemática
(LEM@tic) (Cabrita, Araújo e Sá e Martins, 2002).

Nesta comunicação far-se-á um balanço crítico das principais actividades desenvolvidas no âmbito do projecto As TIC e

a construção duma (nova) cultura matemática que admite como principal estrutura funcional o LEM@tic — Laboratório de
Educação em Matemática.

O Projecto de Investigação

O projecto As TIC e a construção duma (nova) cultura matemática que foi alvo de Financiamento Programático por parte da FCT
para o triénio 2000-2002, assentava como já se referiu noutros momentos (Cabrita, Araújo e Sá e Martins, 2002; Cabrita e
Correia, 1999 e 2001), por um lado, na importância irrefutável duma sólida Educação Matemática e Tecnológica que
contribua para a melhoria de qualidade de vida de todos os cidadãos numa sociedade da comunicação, do conhecimento e
altamente tecnológica que evolui a um ritmo estonteante e, por outro lado, na convicção de que o envolvimento activo e
efectivo do aluno no processo de construção do conhecimento através de actividades laboratoriais o mais diversificadas e
significativas possível poderá contribuir, em última análise, para a construção duma (nova) cultura tecnológica e matemática
mais consentâneas com as novas exigências que agora se colocam a que a complexidade e a imprevisibilidade não são alheias.

Atendendo aos (recentes) compromissos com a Formação Inicial principalmente a nível de futuros professores do 1º
Ciclo do Ensino Básico que o Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa assumiu, o projecto perseguia como
principal finalidade, conceber, desenvolver e avaliar estratégias e metodologias inovadoras de formação inicial de professores
desse nível de ensino, nomeadamente sustentadas por abordagens laboratoriais, (recentemente) reconhecidas como uma forma
de obter aprendizagens matemáticas significantes, facilitadoras da construção de uma nova cultura matemática e tecnológica.

Tal finalidade desdobrava-se em três objectivos mais específicos correspondentes a três etapas fundamentais do seu
desenvolvimento:

∞ Criar o Laboratório de Educação em Matemática, em articulação com as finalidades previstas;
∞ Elaborar e implementar o novo plano de formação;

∞ Avaliar o impacte da formação como elemento promotor duma nova cultura matemática.

Actas • ProfMat 2002 • Apresentação de Projectos 02



Conscientes da necessidade de se rentabilizar a estrutura a criar, previu-se a Extensão a outras disciplinas do ensino superior e/ou dos

ensinos básico e secundário e a Extensão à comunidade educativa. Em simultâneo o Laboratório de Educação em Matemática deveria
proporcionar tempos de formação de professores já em exercício, nomeadamente profissionalizante, complementar e pós-graduada,
que desejassem adquirir uma formação continuada ao longa da sua carreira profissional.

Principais actividades desenvolvidas

A disponibilidade institucional em encontrar espaços físicos adequados ao desenvolvimento de um tal projecto, a que não foi
certamente alheio o impacto dos outros laboratórios já em funcionamento no DDTE, tornou possível a concretização do
primeiro objectivo — criação do LEM@tic a qual foi, no entanto, faseada, dado que a sala inicialmente cedida se revelou
francamente diminuta para as actividades que aí se desenvolviam e pretendiam desenvolver e para o número de utilizadores a
que estava sujeita. Tal situação originou que, após a implementação do primeiro espaço, se fizesse uma sua extensão por
demolição, parcial, duma parede duma sala contígua posteriormente disponibilizada para o efeito (fig 1).

Figura 1. Vista geral do LEM@tic (sala1).

Tal situação obrigou a uma reestruturação dos espaços. Assim, a primeira sala está, prioritariamente, destinada a sessões para
grande grupo, enquanto que a segunda (fig. 2) se reserva mais a actividades em pequeno grupo, nela estando ainda instalada a
‘ala dos pequeninos’, onde crianças dos níveis iniciais de escolaridade e mesmo Jardim de Infância desenvolvem actividades
previamente estruturadas, nomeadamente pelos alunos da Universidade de Aveiro, no âmbito das disciplinas da área da
matemática da responsabilidade do DDTE.

Figura 2. Vista geral do LEM@tic (sala 2).

Apesar da dificuldade na sua contratação, esta sala foi ainda pensada para alojar, quase em permanência, bolseiros e ainda
tarefeiros.

Numa primeira fase o LEM@tic foi sujeito a profundas obras de restauro que implicaram, essencialmente: a aplicação
de um tecto falso, no qual se imbutiu um sofisticado sistema de iluminação; a remoção e colocação dum novo piso no qual se
instalaram tomadas eléctricas e informáticas subterrâneas; pintura de paredes; colocação de cortinas equipadas com o sistema
de ‘black out’ e instalação de um quadro independente destinado a alimentação eléctrica das tomadas de pavimento e calha
técnica.

Posteriormente e, de acordo com o perspectivado para esse espaço, foi equipado com mobiliário adequado e agradável;
com vários computadores de ponta (2 portáteis e 15 fixos, estes com monitores TFT), todos com gravadores de CD-ROM’s,
admitindo ligação à Internet e nos quais se instalaram os mais diversos programas informáticos que interessam à Matemática;
combinado — scanner, fax, fotocopiadora; combi TV e vídeo; leitor e gravador de DVD; câmara de filmar e fotográfica
digitais; retroprojector; projector de dados vídeo; episcópio; projector de diapositivos; sincrogravador; quadro de porcelana
magnético e ecrãs eléctricos de parede.
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O Laboratório de Educação em Matemática está ainda dotado do mais variado material didáctico (fig.3), em diversos
suportes, adquirido, seleccionado ou construído por professores e alunos, nomeadamente: não estruturado; livros; revistas;
‘modelos físicos’; jogos; mass-media; transparências; diaporamas; videogramas; software; calculadoras gráficas; CBL’s e CBR’s.

Figura 3. Diverso material do LEM@tic.

Para se reforçar a vertente da Educação em Matemática animou-se o Laboratório com imagens/objectos vários, bi ou tri-

dimensionais, estruturados ou não estruturados, evidenciando, nomeadamente, aspectos relativos:

∞ à ‘matemática e natureza’ — as séries de Fibonacci e o aipo, a pinha, a tabaqueira e o girassol, padrões e a pelagem
de animais, ‘Teoria do Caos’ e a formação de flocos de neve, simetria na morte de uma estrela (fig.4), os fractais e a
couve flor, o dodecaedro rômbico e o favo de mel real, rotações e simetrias numa maçã;

∞ 'arte e matemática' — obras de Manuits Cornelis Escher, Victor Vasarely e Pablo Picasso;

∞ 'música e matemática' — musica fractal, caos organizado, equações simples e  padrões, compostos/interpretados por
Steve Reich e Iannis Xenakis, que podem ser ouvidos ‘in loco’.

Um destaque especial é dado a matemáticos célebres, principalmente portugueses, ao humor, vertente muito preterida,
principalmente no que à Matemática diz respeito, através da afixação, sempre renovada, e alimentada pelos próprios alunos,
muito motivados para esta actividade, de documentos scripto ou scripto-visuais alusivos às mais diversas temáticas matemáticas
e ao aspecto lúdico, através, nomeadamente, de jogos típicos de vários países, nomeadamente PALOP’s.

Figura 4. Imagens/objectos, bi ou tri-dimensionais do LEM@tic.

Paralelamente à montagem do LEM@tic, investiu-se na sua divulgação, essencialmente, através:

∞ da criação do respectivo logotipo, dum cartaz alusivo ao mesmo (fig. 5), dum desdobrável, distribuído, interna e
externamente bem como de marcadores de livros que proporcionavam um momento humorístico devido à impressão,
no verso, de anedotas/piadas alusivas às mais diversas áreas da matemática;

∞ de comunicações e respectivas publicações em congressos nacionais e internacionais;

∞ de seminários desenvolvidos em instituições de países de Leste (Hungria e Polónia) no âmbito de acordos bilaterais
previamente estabelecidos;
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Figura 5. Cartaz do LEM@tic.

Pensaram-se ainda as principais estações temáticas e transversais a desenvolver, suficientemente abrangentes, de acordo com o
esquema que se segue (fig.6).

Figura 6. Estações temáticas e transversais seleccionadas.

Elaboraram-se então, novos planos de formação, alargando-se o leque de disciplinas que os docentes afectos ao LEM@tic já
leccionavam, investindo em cursos de pós-graduação, planos esses enquadrados pelas decisões esquematizadas e que se
começaram a implementar assim que foi possível usufruir do Laboratório de Educação em Matemática.

Para a consecução dos objectivos formulados (auto-)implicaram-se os alunos envolvidos — de formação inicial,
complementar, profissionalizante e pós-graduada, das mais diversas disciplinas: Seminário, Didáctica da Matemática;
Avaliação em Matemática; Matemática na Educação de Infância, Tecnologia Educativa e Metodologia do Ensino da
Matemática — no desenvolvimento de actividades laboratoriais significantes suportadas pela exploração e discussão, individual
ou em grupo (dual, pequeno ou grande grupo) sobre documentos, materiais e equipamentos vários, concorrente para uma mais

Temáticas
1.1 Números e sistemas de numeração
1.2 Estimação e cálculo

2.1 Espaço e formas
2.2 Estimação e medidas

3.1 Expressões com variáveis
3.2 Modelação e estudo de funções
3.3 Trigonometria

4.1 Organização e análise de dados
4.2 Métodos e medidas estatísticas
4.3 Estimação e cálculo de probabilidades

Transversais
Resolução de problemas
Comunicação
Avaliação
Padrões e relações

Estações

…

Curiosidades:

Acontecimentos
Figuras célebres

História da Matemática:
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1. Números e cálculo
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3. Álgebra e funções

4. Estatística e Probabilidades

exercícios
problemas
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projectos
modelação
composição
análise documental

Tarefas
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sites
CD-ROM
tele-documentários

Bibliografia:

dia-a-dia
outros conteúdos
matemáticos
outras áreas
disciplinares

Conexões

Materiais

não estruturados
fichas de leitura
jogos
mass-media
transparências
diaporamas
videogramas
software

Nível de escolaridade
Pré-Prim
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Secundário
Superior

factos surpreendentes
humor em matemática

Actas • ProfMat 2002 • Apresentação de Projectos 02



adequada formação do cidadão e uma mais sólida modelação de conceitos, já que perspectivados segundo sistemas múltiplos
de representação.

De acordo com a filosofia do trabalho de projecto e com o nível de ensino no qual iriam leccionar ou já leccionavam,
desenvolveram ainda vários dos tópicos constantes do esquema apresentado (apostos em folhas especificamente criadas para o
efeito com o logotipo do LEM@tic) o que incluía, nomeadamente, a criação e/ou seleccão duma série de tarefas (problemas,
investigações, modelações, projectos, composições, análise documental,…) evidenciando conexões com o dia a dia, com outros
tópicos matemáticos e/ou com outras áreas disciplinares, e de documentos/materiais nos mais variados suportes, estruturados
os não. Nesta fase os alunos eram encorajados a atender ao tema proposto anualmente pela APM, tendo alguns anuído ao
desafio.

Todos os trabalhos incluíam propostas concretas de actuação didáctica, algumas das quais eram, numa fase posterior,
devidamente implementadas e avaliadas com grupos de crianças/alunos nas suas respectivas escolas ou mesmo in loco (fig.7),
situação que se viu altamente facilitada após a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Universidade de Aveiro e
várias escolas da zona.

          

Figura 7. Implementação e avaliação, no LEM@tic, de propostas didácticas com alunos/crianças de uma instituições da zona de Aveiro.

O LEM@tic foi também uma presença constante nas iniciativas anuais da Universidade de Aveiro — Dia Aberto da Universidade,
Semana da Prática Pedagógica e Semana da Ciência e Tecnologia — organizando, em colaboração com os alunos dos diversos
docentes/investigadores afectos ao Laboratório, ateliers de actividades a desenvolver por crianças ou jovens dos ensinos pré-
escolar, básico ou secundário onde o aspecto lúdico assume um papel preponderante (fig. 8).

          

Figura 8. Participação do LEM@tic em iniciativas anuais da Universidade de Aveiro.

O LEM@tic foi ainda visitado por investigadores, formadores, professores nacionais e estrangeiros, com o intuito de se
fortalecerem redes e parcerias, nomeadamente com países da Europa do Leste. Neste contexto estão em curso 1 projecto
nacional em parceria com o DEB — Departamento do Ensino Básico — e a candidatura a 3 projectos envolvendo países de
Leste; vários projectos conducentes a mestrado (3, tendo sido um deles já concluído) e a doutoramento (5), envolvendo, para
além de docentes afectos ao LEM@tic (2), docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico (2), do Ensino Básico e Secundário (1), da
ESE de Viseu (1), do Porto (1), de Coimbra (1). Para além destes projectos efectivos, estão já previstos mais 2 doutoramentos
em ‘sanduiche’ com o Brasil.

Em fase de concepção encontra-se ainda a criação dum site próprio, com link ao do Departamento e de uma main-list

que potencie a comunicação entre toda a comunidade científica directa ou indirectamente interessada em de questões da
Educação em Matemática com o intuito, nomeadamente, de enriquecer as ‘estações’ planeadas. Para tal conta-se com o apoio
de estruturas funcionais da UA, tais como o Centro de Informática e o CEMED — Centro multimédia e de ensino a distância.

Estão ainda previstas a organização e participação em reuniões científicas para aprofundamento de temáticas
relacionadas com a Educação Matemática e a visita a centros de investigação e de formação em Educação Matemática,
nacionais e estrangeiros.
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Rentabilizando-se o trabalho já desenvolvido e a estrutura funcional que o suportou — o LEM@tic — finalmente, foi
submetido à apreciação da FCT, outro projecto de investigação ‘Matemática e Tecnologias — elo da diversidade de

linguagens’ que persegue como principal objectivo avaliar o impacto da educação e da formação (inicial, complementar, pós-
graduada e contínua) apoiada nos mais inovadores sistemas Tecnológicos e perspectivada segundo um conhecimento mais
profundo de (novas) realidades emergentes, nomeadamente dos Países de Leste e PALOP’s, no que respeita, principalmente,
aos seus saberes matemáticos característicos, formais e informais, aumentando-se, assim, a qualidade e a eficácia dos sistemas
educativos e facilitando-se o acesso de todos à educação, na construção de novas competências matemáticas e tecnológicas e,
mais globalmente, no reforço da coesão social, na prevenção da discriminação, da exclusão, do racismo e da xenofia, promovendo-se, por conseguinte,

a tolerância e o respeito pelos direitos humanos (Cabrita, 2002a e b).

Considerações finais
Comparando-se a intenção inicial com as actividades realmente desenvolvidas, encontram-se alguns pontos de divergência. Se
alguns desvios foram intencionalmente assumidos, por se considerarem pertinentes face à realidade percebida, outros advêm
essencialmente, da sobrecarga lectiva e de diversas outras funções que estão acometidas aos escassos docentes/investigadores
directamente afectos ao LEM@tic (1 professor auxiliar e 2 assistentes contratados em regime de requisição, a desenvolver
doutoramento). Tal situação é agravada pela dificuldade em encontrar bolseiros, principalmente de doutoramento que, por
contingências legais não poderão estar afectos a qualquer instituição pública ou privada e que, portanto, depois da conclusão
dos seus projectos de investigação não têm qualquer garantias de emprego (problemática já equacionada em Cabrita, 2000).

Num período em que a necessidade de uma sólida Educação Matemática e Tecnológica é uma urgência e as
possibilidades da sua concretização, duma forma eficaz e efectiva, escasseiam, tal situação é deveras preocupante,
principalmente atendendo ao facto de que, apesar da sua insipiente existência, o LEM@tic é já um espaço bastante solicitado,
pelo mais diverso público. Este facto, só por si, pode ser um indicador das vontades em alterar o actual estado de coisas, ainda
muito à revelia das mais recentes orientações para a Educação em Matemática, concorrendo-se assim para a construção duma
(nova) cultura matemática e tecnológica mais consonante com um momento em que teremos que aprender a lidar, da melhor
forma, com a diversidade que o caracteriza.
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