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DA GALALITE ÀS FIGURAS 
GEOMÉTRICAS: o uso da Química no 

ensino da Matemática 
_____________________________________ 
RESUMO 

A Geometria é um ramo da Matemática que analisa as formas planas e 
espaciais. Os métodos de ensino tradicionais, baseados em quadro 
negro e/ou branco e aulas centradas no professor, podem tornar esse 
processo cansativo e desmotivador para os alunos, causando falhas 
no processo de ensino e aprendizagem. Dado que o principal 
construtor desse ambiente em sala de aula é sem dúvida o professor, 
ele não poderá esquecer que cada aluno é um indivíduo com 
qualidades únicas e com ideias e valores próprios. As dificuldades para 
se trabalhar com a Geometria atualmente ainda são muitas. Buscando 
tornar as aulas mais dinâmicas, interessantes, atrativas e acima de 
tudo fazer com que os alunos aprendam sobre as figuras geométricas, 
este projeto envolveu a produção de um material plástico chamado 
galalite, a partir da caseína, uma proteína presente no leite integral. A 
galalite produzida foi utilizada na produção de figuras geométricas 
como: círculos, triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, 
esferas, entre outras, para um melhor entendimento do conteúdo 
ensinado nas aulas de Matemática. As figuras geométricas obtidas a 
partir da galalite foram de boa qualidade, durabilidade e baixo custo. O 
material plástico produzido possui características como: resistência, 
tenacidade e leveza. Em suma, é um produto acessível para ser 
utilizado pelos docentes a fim de tornar suas aulas mais atrativas e 
diversificadas e, consequentemente, contribuir para o processo de 
ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Galalite. Figuras Geométricas. Ensino de 
Matemática. 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

The Geometry is a branch of mathematics that analyzes flat and spatial 
forms. Traditional blackboard and / or white-based teaching methods and 
teacher-centered lessons can make this process tiring and demotivating for 
students, causing failures in the teaching and learning process. Given that 
the principal constructor of this classroom environment is undoubtedly the 
teacher, he cannot forget that each student is an individual with unique 
qualities, with ideas and values of their own. The difficulties in working with 
geometry today are still many. Aiming to make classes more dynamic, 
interesting, attractive and, above all, to make students learn about 
geometric figures, this project involved the production of a plastic material 
called galalite, from casein, a protein found in whole milk. The produced 
galalite was used in the production of geometric figures such as circles, 
triangles, squares, rectangles, pentagons, spheres, among others, for a 
better understanding of the content taught in mathematics classes. The 
geometric figures obtained from galalite were of good quality, durability and 
low cost. The plastic material produced has characteristics such as 
strength, toughness and lightness. In short, it is an affordable product to be 
used by teachers in order to make their classes more attractive and diverse 
and, consequently, contribute to the teaching and learning process. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Geometria está por toda parte, mas é 

preciso conseguir enxergá-la, mesmo não 

querendo. Isto porque lida-se no cotidiano com as 

ideias de paralelismo; perpendicularismo; 

semelhança; proporcionalidade; medição 

(comprimento, área, volume etc.); simetria; seja 

pelo visual (formas) ou pelo uso no lazer, na 

profissão, na comunicação oral etc. A Geometria 

faz parte da vida do ser humano desde a 

antiguidade, sendo um dos ramos mais antigos da 

Matemática e é a área responsável por estudar o 

espaço e as formas que podem ocupá-lo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) destacam a importância desse ramo da 

Matemática que também serve como instrumento 

para outras áreas do conhecimento, dado que o 

aluno desenvolve uma maneira de pensar lhe 

permitindo compreender, descrever e representar 

de forma organizada o mundo em que vive. O 

trabalho com noções geométricas contribui para a 

aprendizagem de números e medidas, pois 

estimula o estudante a observar, perceber 

semelhanças e diferenças, identificar 

regularidades e vice-versa. Além disso, se esse 

trabalho for feito a partir da exploração dos 

objetos do mundo físico, de obras de arte, 

pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, 

permitirá ao aluno estabelecer conexões entre a 

Matemática e outras áreas do conhecimento. 

Ademais, dependendo de como são trabalhados os 

conceitos geométricos, existem muitas 

possibilidades para que o discente explore, 

represente, construa, discuta, investigue, perceba, 

descubra e descreva propriedades, o que é 

fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Assim, a Geometria 

pode contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade de abstrair e generalizar. Pode também 

propiciar o desenvolvimento de habilidades de 

percepção espacial. É cada vez mais indispensável 

que as pessoas desenvolvam a capacidade de 

observar o espaço tridimensional e elaborar 

modos de comunicar-se ao seu respeito, pois a 

imagem é um instrumento de informação 

essencial no mundo moderno. Por meio da 

exploração de formas geométricas, o aluno 

desenvolve a percepção do mundo em que está 

inserido, descreve-o, representa-o e aprende a se 

localizar. 

Muitos tópicos de Matemática não são 

planejados ou ensinados. Portanto, não são 

aprendidos ao nível das séries iniciais e 

consequentemente causam reflexos ao longo do 

percurso formativo. Segundo Duval (1988), os 

problemas de Geometria apresentam uma grande 

originalidade em relação a muitas outras tarefas 

que podem ser propostas aos alunos. 

Com relação às dificuldades de ensinar 

conceitos geométricos, destacamos a relação do 

professor com o saber matemático que depende de 

sua formação e de sua experiência profissional. 

Diante disso, a primeira omissão geométrica é que 

muitos professores da Educação Básica não 

possuem os conhecimentos necessários de 

Geometria para aplicar em suas atividades 

pedagógicas. A segunda deve-se à exagerada 

importância dada ao livro didático. Para tanto, 

Lorenzato (1995) apresenta duas grandes 

evidências como causas do baixo desempenho de 

professores, quer devido à má formação, quer 

devido à exaustiva jornada de trabalho a que estão 

submetidos. 

Essas evidências como possíveis causas da 

omissão geométrica, certamente contribuem para 

o fracasso do processo de ensino e aprendizagem 

de conceitos geométricos e consequentemente 

para o baixo desempenho de alunos ao longo de 

diferentes gerações. Nesse sentido, diversos 

trabalhos de pesquisadores brasileiros, entre eles 

Dante (1988), Perez (1991) e Pavanello (1993), 

corroboram com tal afirmativa. 

Em busca de possíveis soluções para tal 

problema foi desenvolvido o projeto “Figuras 

Geométricas”, no qual foram produzidas algumas 

figuras a partir de um material plástico chamado 

galalite. Esse material foi produzido a partir da 

caseína, uma proteína presente no leite. Ele é de 

baixo custo, sustentável, durável, resistente, entre 

outras características. Portanto, a utilização desse 

material com este fim se mostra favorável. Além 

disso, acreditamos ser possível diminuir a 

defasagem com relação à aprendizagem da 

Geometria que infelizmente é apresentada por 

parte dos alunos nas séries finais do Ensino 

Fundamental II. 

De modo a auxiliar o professor a colocar 

um ponto de equilíbrio dinâmico entre o intuitivo 

e o dedutivo, o concreto e o abstrato, o 

experimental e o lógico e tendo em vista uma 

aprendizagem significativa da Geometria, surgiu a 

ideia de produzir as “Figuras Geométricas” a 

partir da galalite. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a produção da galalite foram utilizados 

1000 mL de leite integral, o qual foi aquecido sem 

fervura e acrescentado aos poucos vinagre de 

álcool, até a formação de grumos de um material 

branco. A seguir, o material foi filtrado e prensado 

para separação do soro do leite. Na sequência, as 
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galalites foram feitas utilizando moldes 

geométricos variados (Figura 1). O tempo 

necessários para armazenamento foram de doze 

dias, após esse período as galalites ficam 

completamente secas e compactas.  

 
Figura 1: Processo de secagem da galalite. 

 

Após a secagem é necessário aplicar uma 

base de formol, para impedir a proliferação de 

fungos nas galalites. Mesmo com a aplicação do 

formol, o material plástico produzido, a partir da 

caseína, proteína presente no leite, ainda 

permanece características como: cheiro “forte de 

queijo” e textura oleosa. Durante o 

armazenamento das figuras geométricas no 

processo de secagem é necessário o controle da 

umidade e completa higienização do ambiente.  

Após a secagem da base de formol (48 

horas), as galalites foram lixadas para obtenção de 

uma textura lisa e em seguida foram pintadas com 

tinta na cor azul fosca (Figura 2). 

 
Figura 5: Em a) Aplicação de formol nas figuras 

geométricas. Em b) Processo de lixamento das figuras 

geométricas. Em c) Figuras geométricas após aplicação 

de formol. Em d) Figuras geométricas prontas para uso 

educacional. 

 

O tempo mínimo para a produção das 

figuras geométricas é de quinze dias.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As galalites produzidas se constituíram 

num material pedagógicos de boa qualidade, com 

características como: tenacidade, resistência, 

durabilidade, além de serem sustentáveis e de 

custo acessível.  

As galalites foram utilizadas de forma 

satisfatória no processo de ensino-aprendizagem 

de uma escola pública da cidade de Santo Antônio 

do Amparo, Minas Gerais. Em sala de aula as 

galalites foram importantes tanto na perspectiva 

do/a professor/a quanto dos alunos envolvidos.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho com as noções geométricas deve 

instigar os alunos a serem observadores, a 

perceberem semelhanças e diferenças e a 

identificarem regularidades. Dessa forma, a 

Geometria pode apresentar-se para o aluno de 

forma prática. Ele constrói suas primeiras noções 

espaciais por meio dos sentidos e dos 

movimentos. Essa construção ocorre de forma 

gradual e tem como início a percepção do próprio 

corpo, a presença no mundo e o seu redor. 

Somente em um momento posterior, o aluno 

atinge a compreensão do espaço representado em 

desenhos, mapas e outras configurações.  

O aluno realiza suas primeiras experiências 

de vida quando vê, ouve e manuseia com a ajuda 

da linguagem, mas principalmente com o auxílio 

da percepção espacial iniciando suas descobertas. 

É importante ressaltar que o estudante deve ser 

incentivado a explorar o espaço em que vive, 

porque a aprendizagem efetiva acontece pelas 

ações mentais que o aluno realiza quando 

compara, distingue, separa e monta. São essas 

habilidades que podem estimular sua percepção 

visual e permitir que ele se localize no espaço à 

sua volta. O pensamento geométrico desenvolve-

se inicialmente pela visualização: o discente é 

capaz de identificar uma figura apenas por sua 

forma, aparência física e geral e, enfim, por sua 

imagem. A partir daí, têm início as representações 

mentais que lhe permitirão trazer à memória 

objetos e espaços ausentes.  

Dessa maneira, acreditamos que o projeto 

“Figuras Geométricas”, mais especificamente, o 

produto obtido a partir do mesmo, isto é, as 

figuras geométricas produzidas a partir da galalite; 

possibilitaram aos estudantes o desenvolvimento 

de algumas das habilidades apresentadas 

anteriormente. Além disso, o desenvolvimento de 

tal projeto possibilitou a relação de uma 

abordagem comumente utilizada no ensino de 

Química como estratégia para o ensino de 

Matemática, e ela se mostrou eficiente. 
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