
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

1 

 

ASPECTOS RELEVANTES DO ENSINO DE MATEMÁTICA: 

NOVAS COMPETÊNCIAS, ESTRATÉGIAS DE ENSINO E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

SANTOS, Janete dos1 
PASSOS, Dariela Santos2 

LAPA, Clésia Maria dos Santos 3 
 

 
RESUMO 
 
O presente artigo faz uma abordagem referente a alguns aspectos relevantes no tocante ao 
ensino da Matemática. Através de um estudo bibliográfico, busca uma reflexão acerca das 
novas competências exigidas pela sociedade aos discentes, assim como do perfil dos 
educadores na área da Matemática, das várias estratégias de ensino que vem emergindo no 
espaço escolar para lecionar, bem como das práticas pedagógicas que estão sendo 
desenvolvidas pelos professores de tal disciplina. 
Palavras-chave: Práticas pedagógicas, Ensino de Matemática. 
 
 
ABSTRACT  
 
This paper presents an approach concerning some aspects regarding the teaching of 
mathematics. Through a literature search, seeking a reflection of the new skills required by 
society for students, as well as the profile of teachers in mathematics, the various teaching 
strategies that has emerged within the school to teach and pedagogical practices that are being 
developed by the teachers of this discipline.  
Keywords: Practical pedagogical Teaching Mathematics.  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a sociedade passa por um período de grandes transformações que vão 

desde o modo de produção até a forma de se comunicar. Diante desta realidade a escola, um 

dos principais espaços voltados às discussões que geram tais mudanças, não pode mais ficar 

na simplicidade ao que remete o a maneira de tratar certos assuntos oriundos da sociedade 

contemporânea e principalmente na maneira de educar porque este modelo educacional já não 

é mais suficiente para alcançar o objetivo primordial da educação em formar cidadãos capazes 

de participar efetivamente na sociedade, interagindo e contribuindo para novas evoluções. 

Muitos foram os avanços dos conhecimentos científicos em todos os aspectos 

sociais. Nesse contexto, os seres humanos devem estar em constante busca da aprendizagem 

na utilização dos mais sofisticados aparelhos tecnológicos que surgem dentro da 

modernidade. Nesse sentido, a Educação tem função essencial em formar os cidadãos e 

qualificá-los para a sua inserção no mundo contemporâneo. Para atender esta demanda, várias 

foram às alterações realizadas no âmbito educacional, mudaram-se os currículos, houve a 

inserção de recursos tecnológicos, surgiram diversas estratégias metodológicas de ensino, o 

que compõe, entre outras exigências, as novas competências demandas dos profissionais em 

educação, aqui em especial aos que atuam com Matemática. Porém, apesar dos cursos de 

formação de professores terem passado por todas algumas incrementações, pesquisas apontam 

que poucas foram às alterações das práticas docentes no Ensino Fundamental e Médio, como 

expresso por Ricardo e Zylbersztajn: 

 
Passados dez anos desde a promulgação da LDB/96, algumas pesquisas 
indicam que não houve mudanças substanciais na escola, que os documentos 
são pouco compreendidos pelos professores (Ricardo, 2002; Ricardo e 
Zylbersztajn, 2002) e pouco discutidos na formação inicial dos novos 
profissionais, contemporâneos a este processo (Ricardo e Zylbersztajn, 
2007). Uma das dificuldades para que as mudanças sugeridas tanto nas 
DCNEM como nos PCN cheguem na sala de aula é a pouca compreensão 
que os professores têm acerca de temas fundamentais presentes nesses 
documentos, notadamente um currículo estruturado por competências, a 
interdisciplinaridade e a contextualização. (Ricardo e Zylbersztajn, 2008, p. 
258) 

 

Este estudo possibilita uma reflexão das atuais exigências perante a 

Educação/Escola, a formação discente que se pretende, ao uso das novas tecnologias no 

espaço educacional, a utilização das diversas estratégias metodológicas nas atividades 
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docentes e o perfil esperado dos educadores para atuar na sociedade contemporânea, no que 

tange aos conhecimentos matemáticos. 

Para tanto nos pautamos em uma pesquisa de cunho bibliográfico ou estudo 

documental, na qual a coleta de informações é feita a partir de leituras da produção científica 

em determinada área do conhecimento (FIORENTINI; LORENZATO, 2007). 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO 

 

Um aspecto de grande relevância no debate sobre a função social da educação refere-

se à problematização dos sujeitos envolvidos no processo educacional: alunos, professores, 

pais e comunidade em geral. Estes primeiros agentes merecem destaque em nosso trabalho 

por participarem diretamente da prática pedagógica que permeiam o processo educativo. Pois 

se de um lado encontram-se os discentes que têm o direito a educação de qualidade, de outro, 

não muito distante, estão os docentes que precisam ser profissionais atuantes, criativos e com 

discernimento em suas aulas a fim de torná-las eficazes e assim atingirem o objetivo de 

formar cidadãos críticos e pensantes capazes de ao se envolver nas mais diferentes situações 

interpretá-las e a partir delas formarem opiniões, e até mesmo tomar decisões adequadas 

frente a uma situação problema da vida cotidiana.  

Diante desta realidade, as competências propostas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais apontam que a escola passou por uma “ampliação dos objetivos educacionais para 

além das informações disciplinares restritas. Trata-se ainda de reorientar não somente o que 

ensina, mas como se dá essa prática e com quais perspectivas formadoras”. (RICARDO e 

ZYLBERSZTAJN, 2008, p. 270-271)  

Com isso a finalidade social da Escola sofreu alterações na atual sociedade. Novas 

exigências emergiram no âmbito educacional perante aos avanços tecnológicos que estão 

incluídos no cotidiano e na vida de todos os seres humanos. Dentro dessa conjuntura estão os 

conhecimentos matemáticos que como destaca os Parâmetros Curriculares de Matemática:  

 

[...] é importante que a Matemática desempenhe, no currículo, equilibrada e 
indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na 
estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio do aluno, na sua 
aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do 
trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras áreas 
curriculares” (BRASIL, 1998, p. 28). 
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A assimilação das novas descobertas e tecnologias da informação e da comunicação 

por esta sociedade contemporânea exige da escola a preparação/qualificação dos aprendizes 

frente a esses conhecimentos. Com isso, para fluir com satisfação essa aprendizagem, a 

Escola, e em específico os professores, devem estar preparados para atender a esses objetivos. 

Isso vem afirmar a ideia de Reis (2001, p. 53) de que a “demanda, por parte dos setores das 

sociedades, por mudanças também na instituição escolar” é um fato real ao qual não se pode 

ignorar. É necessário que acompanhemos tais mudanças também no meio escolar, pois, é 

neste ambiente que se formalizam os conhecimentos e saberes da sociedade.  

A formação dos indivíduos para viver em sociedade é reflexo do meio em que estão 

inseridos estes agentes. Entretanto analisar a construção dos sujeitos enquanto cidadãos é 

pensar que os ambientes de convívio em que eles atuam são responsáveis por sua formação. 

Nesse sentido, podemos considerar a família, os amigos, a comunidade e, também, a Escola 

com este atributo. Para Oliveira (2001, p. 229):  

 

Sendo o homem um ser dinâmico, ele se educa no convívio com os outros, 
em diferentes espaços sociais. Assim, a escola não se constitui no principal 
agente formador do caráter e da preparação para a cidadania. Suas 
contribuições são parte de um processo no qual intervêm múltiplos atores (a 
família, a roda de amigos, o grupo religioso etc.) e que tem lugar durante 
toda a vida.  

 

Logicamente a Escola não é o único espaço formativo dos cidadãos, por isso 

ressaltamos que este é o ambiente propício a aprendizagem, a valorização dos princípios 

morais e éticos e de boas condutas, além de servir de modelo diante das situações vivenciadas 

pelos aprendizes. Neste sentido Oliveira (2001, p. 228) pontua que “sem o exercício 

constante, vivenciado na realidade humano-social, as lições, os ensinamentos, os modelos, as 

prescrições perdem efetividade”. 

Ao analisarmos as finalidades da Educação nos deparamos com fatos que estão 

intrinsecamente relacionados ao mundo capitalista globalizado, na perspectiva dos setores de 

produção, como enfatizado por Rodrigues (2001, p. 232) “a estreita relação que destina o 

atributo de cidadãos aos indivíduos que se apossam dos conhecimentos e habilidades 

considerados necessários para que se integrem como força eficiente nos setores produtivos”.  

Diante de toda essa complexidade da vida em sociedade, a escola se defronta com a 

função de formar os seres humanos para conviver nestes ambientes, com a finalidade da 

construção de sujeitos éticos; para isso, configura a sua aprendizagem em moldes valorativos, 
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tendo que impor regras e normas. O Parâmetro Curricular Nacional que aborda a apresentação 

dos temas transversais no ensino fundamental (terceiro e quarto ciclo) em sua justificativa já 

pontuava que “o modo como se dá o ensino e a aprendizagem, isto é, as opções didáticas, os 

métodos, a organização e o âmbito das atividades, a organização do tempo e do espaço que 

conformam a experiência educativa, ensinam valores, atitudes, conceitos e práticas sociais”. 

(BRASIL, 1998, p. 24) 

Nesta perspectiva, podemos classificar que um dos objetivos de maior importância 

da educação consiste na “formação de um cidadão consciente de seus direitos e deveres” 

capazes de “pensar, refletir, ponderar, medir os próprios passos” (OLIVEIRA, 2001, p. 213-

214). Como já apontava Dewey (1958 apud OLIVEIRA, 2001, p. 214) “tratava-se de medir o 

valor de uma verdade em razão do seu alcance social, o que implica dizer que são os homens 

(...) os responsáveis pela legitimação dos saberes mais significativos para si mesmos”. 

Seguir essas concepções, nem sempre nos permite questionarmos sobre tais valores e 

quais justificativas para tais classificações em boas ou ruins. Vale ressaltar que princípios 

valorativos estão intrinsecamente relacionados ao contexto histórico, cultural e social em que 

se encontram como explicitou Oliveira (2001, p. 221) “Estes, naturalmente, sofrem grandes 

variações conforme a história e a cultura das sociedades, mas é justamente a partir do embate 

entre o factual e o genérico, entre o concreto e o abstrato que se pode chegar às normas 

éticas/morais”. 

Concluímos que a Educação deve ser tratada, em toda sua complexidade, como algo 

que serve para formar o cidadão em todos os aspectos imagináveis, tornando-o um indivíduo 

mais completo possível e assim fazer dele um ser independente e crítico e ao mesmo tempo 

um ser social. Para tanto, acreditamos que a Escola, enquanto principal instituição 

responsável pela formação de todo sujeito social, deve proporcionar ao aluno diversas 

atividades a fim de oportunizar a vivência de situações que ajude a eles formarem opinião e 

saberem dialogar, opinar e intervir em sua própria vida e também na coletividade 

característica da vida em sociedade. 

 

MATEMÁTICA: Estratégias de Ensino e Aprendizagem e os Recursos Tecnológicos 

 

Considerando os aspectos histórico, cultural e social que a escola brasileira está 

inserida neste momento, nos pautamos em mudanças significativas no processo ensino e 

aprendizagem. Devemos nos regular em orientações e na formação de sujeitos capazes de 
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tomar decisões e posicionamentos importantes, principalmente no que se refere a inserção dos 

recursos tecnológicos.  

Trazer a discussão esta temática é nos fazer refletir sobre as atuais necessidades para 

o convívio em uma sociedade, além das exigências para com a Educação frente aos avanços 

do mundo moderno, bem como a necessidade de estarmos atentos e preparados, em condições 

de organização para reivindicarmos nossos direitos perante os setores de produção do 

mercado de trabalho. 

Nesta perspectiva, fundamentamos este estudo nas novas exigências frente ao ensino 

e a aprendizagem em Matemática, priorizando uma análise sobre o uso de estratégias de 

ensino, em especial a utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) no 

meio educativo. 

 

� O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

O avanço das tecnologias propiciou as suas inserções nas mais diferentes atividades 

do dia a dia. Essa transformação da sociedade também refletiu no mercado de trabalho e 

passou a exigir pessoas preparadas e cada vez mais qualificadas para a utilização dessas 

ferramentas.  

O ensino de Matemática enfrenta uma situação bastante difícil, a enorme lacuna entre 

o que é ensinado nas escolas e as reais situações vivenciadas no cotidiano. 

Apesar desta disciplina está tão presente no cotidiano da sociedade, seu ensino 

depara-se distanciado da realidade não admitindo que as pessoas percebam a vinculação 

existente entre o que é estudado nas instituições de ensino e a vida cotidiana. Desse modo, o 

ensino como vem sendo desenvolvido, impede o educando de relacionar a produção científica 

ao seu próprio contexto lesando a sua aprendizagem, como está expresso nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática “O significado da atividade matemática para o aluno 

também resulta das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos e 

também entre estes e as demais áreas do conhecimento e as situações do cotidiano” (BRASIL, 

1998, p. 37). 

Nesta perspectiva, entra um dos principais agentes da educação: o professor, tendo 

que encarar o enorme desafio de “possibilitar ao aluno desenvolver habilidades necessárias 

para a compreensão do papel do homem na natureza” (BRASIL, 2008, p. 18). 
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Vale ressaltar, (mesmo não sendo objeto de estudo neste trabalho) em relação aos 

conteúdos a serem ensinados é válido destacar a importância que tem o projeto político 

pedagógico da escola visando acatar aos anseios do grupo comunitário ao qual ela pertence e 

assim dar condições aos educandos de compreender sua realidade para que ele possa intervir 

criticamente nela. Por isso, o educador deve reger o educando ao entendimento dos 

conhecimentos estudados através de um procedimento que segundo os PCN+ devem ressaltar 

o trabalho de forma mediadora apresentando ao aluno situações-problema desafiadores para 

que ele busque solucioná-los. 

 

� ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática pontuam que:  

 

É consensual a idéia de que não existe um caminho que possa ser 
identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em 
particular, da Matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de 
trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor construa sua 
prática. (BRASIL, 1998, p. 42) 

 
Neste sentido, percebemos a relevância de uma análise relativa à formação docente 

na área da Matemática na intenção de compreendermos a prática que vem sendo realizada em 

nossas escolas. Visto que este mesmo documento enfatiza que o uso de várias metodologias 

utilizadas nas práticas docentes, como a história da matemática, a resolução de problemas, as 

tecnologias da comunicação, os jogos etc. podem proporcionar melhor rendimento no 

processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 1998) 

Para tanto, defendemos a ideia de que a formação profissional nesta área do saber 

deve objetivar o desenvolvimento de profissionais críticos e reflexivos, isto carece acontecer, 

diferentemente da maneira tradicional, formando educadores com saberes que os possibilitem 

encarar as diversas situações que ocorrem numa sala de aula, pois, é necessário diminuir a 

distância existente entre a licenciatura e a atuação docente visando prática educativa mais 

efetiva, para que haja mudanças significativas no que está posto em sala de aula. 

Nesta perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais desta área do saber afirmam 

que a prática docente mais freqüente é a que: “[...] o professor apresenta o conteúdo 

oralmente, partindo de definições, exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de 

exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação, e pressupõe que o aluno aprenda pela 
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reprodução” e deixa explícito, ainda, que esta prática é ineficiente, pois, pode ser uma 

“indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir alguns procedimentos mecânicos” (BRASIL, 

1998, p. 37). 

Neste sentido as aulas tradicionais regadas pela simples exposição de conceitos se 

tornam insuficientes para atender o objetivo da educação em formar cidadãos capazes de 

intervir em sua própria realidade. Contudo, podemos citar a resolução de problemas uma 

atividade matemática que “traz implícita a convicção de que o conhecimento matemático 

ganha significado quando os alunos têm situações desafiadoras para resolver e trabalham para 

desenvolver estratégias de resolução” (BRASIL, 1998, p. 40). 

 

� TIC NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

Achamos por bem destacar esta ultima estratégia, as TIC, pois acreditamos que a 

inserção delas pode “mudar as formas de aprender dos alunos” bem como “também mudar as 

formas de ensinar de seus professores” (POZO, 2008, p. 32) porque de nada adiantará o leque 

de metodologias se o docente não utilizá-las em sua prática profissional. 

Nesta perspectiva a inserção das TIC no ambiente escolar se torna indispensável, de 

modo que as informações se espalham e entram em nossa vida a todo instante. Mesmo sem 

percebermos estamos a toda hora utilizando alguma ferramenta tecnológica, seja ela uma 

simples calculadora ou mesmo um computador sofisticado com inúmeras funções. Por isso a 

escola, como centro organizador dos saberes, não pode ficar ignoradamente fora desse 

contexto. É ela quem deve proporcionar aos indivíduos à acessibilidade, à assimilação e, 

principalmente, a transformação de informação em conhecimento. 

Além disso, a escola deve ainda propiciar ao aluno subsídios para torná-los capazes 

de serem flexíveis as diversas formas e locais de aprender, pois não só no ambiente 

educacional formal nós aprendemos, mas sim em todos os espaços sociais. 
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