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Resumo
                                 
O presente artigo retrata a importância da atividade desenvolvida no projeto de extensão “fundamentos básicos para o ensino
da matemática” desenvolvido na Universidade de Estado da Bahia, DCHT, campus XVII de Bom Jesus da Lapa para
estudantes da cidade e região circunvizinha. Com objetivo de possibilitar a revisão/aprimoramento dos saberes matemáticos,
subsidiar ações que possibilite uma (re) aprendizagem dos conteúdos elementares da educação básica, a valorização e
sistematização do saber matemático informal. O aporte teórico dialoga com as ideias de Carvalho (2009), Dante (1995,2013),
Huete (2006), Nacarato (2014) e os resultados do SAEB.  Conclui-se que o continuar aprendendo depende de oportunidades e
escolhas e que podemos desmistificar e democratizar o ensino da matemática através de projetos e politicas públicas. 
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Abstract
 
This article portrays the importance of activity developed in the extension Project “basic fundamentals of mathematic” developed
on Bahia State University, campus XVII of Bom Jesus da Lapa for students from the city and surrounding region. With the
purpose to enable the revision/upgrading of math knowledges, subsidize actions that enabling (re) learning of elemental
contents of basic education, the valorization and systematization of informal math knowledge. The theoretic contribution
dialogues with the ideas of Carvalho (2009), Dante (1995), Huete (2006), Nacaroto (2014) and the results of SAEB. That
concludes that keeping learning depends of opportunities and choices and we can demystify and democratize the teaching math
through projects and political policies.
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Introdução.
Como professora da disciplina de matemática da UNEB no DCHT, campus XVII de Bom Jesus da Lapa, observo que os alunos
chegam à universidade a cada dia com um grau maior de dificuldades em relação à disciplina de matemática, com falhas,
lacunas e muitas vezes desconhecimento dos conceitos básicos da disciplina na educação básica. Este fato tende a interferir
na escolha do curso de graduação e na atuação acadêmica dos educandos provocando uma defasagem na aprendizagem
matemática do curso pretendido repercutindo em alguns casos a uma evasão acadêmica.
Entendemos que esta situação é parte de um contexto histórico social podendo ser interpretada a partir de algumas variáveis
como, por exemplo: a concepção histórica da disciplina, as metodologias ineficazes aplicadas nas salas de aula, a resistência e
o temor dos alunos para com a mesma, a forma descontextualizada com que esta vem sendo abordada ao longo dos anos e
como se tornou no decorrer dos tempos um objeto de exclusão, eliminação nos processos seletivos e  na reprovação escolar
na educação regular.    A forma como a disciplina foi e esta sendo abordada no país retrata o paradoxo entre o descaso e a
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importância que esta tem na formação da cidadania de um povo.
No mundo contemporâneo o saber matemático é essencial para a interpretação numérica dos fatos do cotidiano e/ou daqueles
que estão inseridos nas informações que compõem o fenômeno da globalização. Interpretar e interagir com estes se torna
preponderante para o processo de entendimento quantitativo, para a construção e apropriação da cidadania. O viver no mundo
moderno requer estratégias matemáticas, o simples fato de medir ou comparar são atributos desenvolvidos pela matemática,
seja ela formal ou não.
O mundo moderno exige um cidadão matematizado numericamente capaz de analisar, interpretar e interagir com dados
quantitativos e fenômenos provenientes de um sistema transitório e globalizado. Possibilitar o acesso ao conhecimento
matemático é fator essencial para o entendimento numérico, estatístico e financeiro do mundo contemporâneo e deve ser
compreendido como objetivo singular por um educador matemático.
Os últimos resultados obtidos na Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), na Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (ANRESC) também denominado prova Brasil e no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)
notificaram falhas no processo de ensino e aprendizagem matemática dos estudantes brasileiros. Evidenciaram que a
aprendizagem matemática não se faz apenas nas competências relacionadas á resolução de algoritmos. Resolver cálculos por
si só não atendem as exigências matemática da contemporaneidade. Estes resultados retratam um cenário antagônico ao
processo de ensino e aprendizagem ao mesmo e identificam uma queda na aprendizagem e na qualidade dos saberes
matemáticos dos alunos da educação básica.
Foi pensando nestas demandas que surgiu o projeto de extensão “Fundamentos Básicos para o Ensino da Matemática”, como
uma proposta para suprir e/ou minimizar distorções do sistema educacional vigente, subsidiar situações de (re) aprendizagem,
ampliar os conhecimentos formais e aprimorar o saber matemático dos discentes da cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia e
região circunvizinha. Com uma perspectiva de promover uma progressão nos estudos acadêmicos, adequação e/ou
nivelamento dos conceitos básicos necessários a sua estadia ou acesso a universidade.
A proposta pedagógica do projeto foi embasada em metodologias específicas para o ensino e aprendizagem matemática: a
resolução de problemas e a modelagem matemática. As aulas eram expositivas e participativas com grupos de estudo, oficinas
para resolução e discussão de atividades de aplicação. Os conteúdos selecionados abarcavam a base epistemológica dos
primeiros semestres de graduação independente do curso,  universidade e aqueles básicos aos processos seletivos atuais.  
 
1. O ensino da matemática.
O processo de ensino e aprendizagem de matemática vem passando nas ultimas décadas por mudanças estruturais em seu
currículo, metodologias e procedimentos. Movimentos como da matemática moderna, diretrizes como os PCNs, pesquisas em
educação matemática, entre outras investigações desencadeiam um leque de propostas para democratizar e confirmar a
matemática como um conjunto de conhecimentos historicamente construído. Uma ciência necessária para a compreensão de
outras ciências, um bem acessível, direito de todos e essencial á compreensão e formação da cidadania de um povo.
Segundo Nacarato (2014, p.33) “a matemática precisa ser compreendida como patrimônio cultural da humanidade, portanto
direito de todos. Daí a necessidade de que ela seja inclusiva”, o que se verifica na pratica é que estamos aquém destes
objetivos, o processo ensino e aprendizagem de matemática tem sido negligenciada por educadores, gestores educacionais e
políticos. Esta postura tem efeitos danosos nos estudantes  despertando  sentimentos de incompetência, exclusão, rejeição e
consequentemente de temor.           
A partir dos últimos resultados oficiais da ANEB, da ANRESC e do PISA, o Sistema de avaliação da Educação Básica, o SAEB
(2012), identificou que a maioria dos alunos da educação básica apresenta grande deficiência quanto á aprendizagem
matemática, sua aplicação, sua utilização no entendimento e relação com as situações diárias. Verifica-se também o paradoxo
entre as aprendizagens nas series iniciais e finais da educação básica, os alunos parecem saber mais matemática no inicio que
no final da educação básica. O levantamento desta hipótese possibilita questionamentos sobre as metodologias aplicadas
numa mesma etapa escolar. Isto se deve a que? Ás propostas metodológicas que não possibilitam o aprendizado matemático
ou que não contemplam a necessidade (almejada) pelos alunos? Este questionamento desencadeia a discussão sobre a
importância de uma reformulação no currículo matemático, para que este transcenda o ensino de algoritmos e cálculos
mecanizados,  que priorize conteúdos que possibilitem a inclusão social de crianças e adolescentes a partir do ensino ,
tornando-o mais dinâmico e ajustado ás necessidades dos educandos.
Dialogando com Huete (2006, p.35) quando este afirma que “a constatação de falhas e lacunas na aprendizagem matemática,
ás vezes por causa de conteúdos formalmente desajustados ao processo evolutivo do aluno, é bem documentado a partir do
trabalho diário de muitos docentes ou de pesquisas [...]”, percebemos que a dificuldade do ensino e aprendizagem matemática
perpassa por métodos não produtivos de aprendizagens,  seja ele de caráter epistemológico ou metodológico.
Vivemos num mundo cada vez mais matematizados, a alfabetização matemática precisa ser entendida como prioridade, um
pré-requisito para emancipação cultural e social e, um dos desafios da educação contemporânea é de “matematizar” os
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estudantes:
Matematizar significa, em principio, formular, criticar e desenvolver maneiras de entendimento. Ambos, estudantes e
professores devem estar envolvidos no controle desse processo, que, então, tomaria uma forma mais democrática.
(NACARATO, 2014, p.33 apud SKOVSMOSE, 2001, p. 51)
 O processo de formação da matematização do individuo começa na sua infância, no relacionamento familiar e social e se
concretiza (ou não) dentro das salas de aula e nas suas relações para com a sociedade. Devlin (2008) discute a ideia que
temos um senso numérico inato e o desenvolveremos a partir de nossas relações com o meio em que estamos inseridos. E
que este senso numérico é fator determinante para uma aprendizagem matemática satisfatória.  Acreditamos que nossas
escolhas refletem nosso conhecimento e, que este é mutável, que se modifica em função dos resultados alcançados.
Concordamos com D’Ambrósio (2013, p.18) quando este afirma que “para cada individuo, seu comportamento e seu
conhecimento estão em permanente transformação, e se relacionam numa relação que poderíamos dizer de verdadeira
simbiose, em total interdependência”.    
Outro instrumento importante de avaliação da aprendizagem, o PISA, que tem como objetivo avaliar a proficiência matemática
dos estudantes que estão perto de concluir a educação básica  servindo de termômetro para medir a qualidade do ensino de
um país. Este instrumento avaliativo afere especificamente o letramento em leitura e matemática de estudantes com idade de
referência 15 anos ou que já se encontram a partir do sétimo ano da educação básica de vários países. Teve seu construto do
letramento em matemática em 2012, assim definido:
Letramento em matemática é a capacidade do indivíduo de formular, aplicar e interpretar a matemática em diferentes
contextos, o que inclui o raciocínio matemático e a aplicação de conceitos, procedimentos, ferramentas e fatos matemáticas
para descrever, explicar e prever fenômenos. Além disso, o letramento em matemática ajuda os indivíduos a reconhecer a
importância da matemática no mundo, e agir de maneira consciente ao ponderar e tomar decisões necessárias a todos os
cidadãos construtivos, engajados e reflexivos.
Na avaliação do PISA (2012) os estudantes brasileiros ficaram bem abaixo da média da maioria dos países analisados,
obtiveram uma pontuação média de 428 pontos, o que os posiciona em 38º lugar num ranking de 44 países. De acordo com a
pontuação dos estudantes da amostra avaliada e a escala de proficiência em matemática o desempenho destes discentes esta
muito abaixo do necessário para se assegurar que houve uma aprendizagem matemática satisfatória e, que estes se
encontram aquém do ideal matemático para a faixa escolar ou etária que se encontram.  Este resultado demonstra a
necessidade de ajustes curriculares e acompanhamentos dos pressupostos pedagógicos propostos para educação básica.
Uma (re) formulação e monitoramento de políticas públicas acertadas ás necessidades diagnosticadas.
 Segundo Carvalho (1990, p.15) “[...] á visão da Matemática que em geral norteia o ensino: considera-se a matemática como
uma área do conhecimento pronta, acabada, perfeita, pertencente apenas ao mundo das ideias e cuja sistematização serve de
modelo para outras ciências”, sendo assim imposta de forma arbitrária como um conjunto de regras rígidas. Esta
caracterização da disciplina tem contribuído para a configuração distorcida que a maioria dos alunos tem em relação á
matemática.  Esta perfeição cientifica traz resultados negativos ao sucesso da disciplina e a descaracteriza como “uma criação
da mente humana” (HUETE, 2006, p.21) transformando-a em uma ciência para poucos privilegiados e retratando-a como num
objeto de eliminação e exclusão do sistema.
 Ainda em Carvalho (1990, p.103) concordamos que “O saber matemático não pode continuar sendo privilégio de poucos
alunos, tidos como mais inteligentes” e o que o processo de democratização do ensino da matemática é necessário e urgente.
Os PCNs reforçam esta ideia quando destacam que “a Matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização do
seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente” (BRASIL, 1996).  Todavia para que o trabalho docente seja eficaz e
resulte numa aprendizagem satisfatória necessitamos de mudanças comportamentais no fazer pedagógico. Posturas que foram
vivenciadas, absorvidas e acumuladas ao longo dos anos durante a formação acadêmicas dos docentes como “práticas
naturalizadas (não questionadas e/ou refletidas)” Nacarato (2014, p.37), precisam ser revistas e examinadas para que se possa
romper com este paradigma instalado. 
 Esta reformulação do fazer matemático deve centrar-se no aluno e suas necessidades cognitivas possibilitando que este se
torne um personagem ativo de sua aprendizagem durante as aulas, com situações onde ele (aluno) tenha voz e seja ouvido,
rompendo modelos de aprendizagem historicamente construídos. Dialogando também com Carvalho (2009, p.82) percebemos
que “[...] a reformulação necessária ao Ensino de Matemática no Brasil não perpassa somente pela substituição de conteúdos
por outros que parecem, aos cientistas mais adequados: deve, antes, centrar na transformação metodológica”, num fazer
educativo, num processo contínuo de ação-reflexão-ação por parte dos docentes.
 Entendemos que nosso cotidiano é repleto de entes matemáticos, números e formas geométricas povoam, interferem e
transformam nossa realidade e, que o uso de conceitos, estratégias matemáticas no dia a dia favorece o desenvolvimento de
uma atitude positiva em relação á disciplina em sala de aula. Á medida que interagirmos com este universo estaremos a fazer
matemática. Esta interação quando mediada pelos professores de forma adequada possibilita a aproximação entre a

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/aprimorando_os_saberes_matematicos_projeto_de_extensao_fundamento.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



matemática formal á informal possibilitando um cenário/ambiente propicio á aprendizagem. Carvalho reforça esta ideia quando
afirma que:
O professor deve ser capaz, fundamentalmente, de auxiliar o aluno a integrar o saber adquirido fora da escola com o
conhecimento sistematizado, ou seja, justificar a sua técnica operatória e compara-la com outras ensinadas na escola.   
O professor precisa ficar atento para relacionar os conhecimentos informais com os conhecimentos formalizados de forma a
possibilitar a transcodificação de uma informação nova ou um aprimoramento de um conhecimento já adquirido. Uma das
maneiras de provocar e/ou gerar a aprendizagem matemática consiste em fomentar no discente a ideia utilitária da matemática,
Giardinetto (1999) defende a ideia que, o estudante necessita da escola não para legitimar o que já sabe, mas, para
sistematizar conceitos mais complexos, para justificar e aprimorar os saberes práticos da matemática.  A ligação entre as
matemáticas formais e não formais depende de metodologias que estimulem a capacidade intuitiva e inventiva enquanto
ressignifica velhos conceitos e métodos mecanizados. Esta relação favorece a construção de uma aprendizagem significativa,
eficaz e sistematizada.   Esta intencionalidade em sala de aula transcende a mera transmissão do conhecimento, para
D’Ambrósio, (1997, p. 74):
O professor que insistir no seu papel de fonte e transmissor de conhecimento está condenado a ser dispensado pelos
educandos, pela escola e pela sociedade em geral. O novo papel do professor será o de gerenciar, de facilitar o processo de
aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o aluno na produção e crítica de novos conhecimentos.
Compreendemos que o professor desempenha um papel importante no ensino e aprendizagem de seus alunos e uma de suas
funções é criar oportunidades para potencializar a aprendizagem seja ela matemática ou não. Concordamos com Selbach
(2010, p.73), “não é professor de verdade aquele que não leva os alunos a se autoconhecerem e, assim, possam mudar o
mundo no qual vivem e aprendem a conviver” e que esta mudança no mundo em que vive se materializa quando estes
adentram no mercado de trabalho ou iniciam sua formação profissional. 
 Entendemos que esta transformação metodológica precisa acontecer no dia a dia das instituições, no interior das salas de
aula, com a participação efetiva de professores e gestores conscientes da sua responsabilidade social e intelectual. Com uma
proposta de ensino e aprendizagem que valorize o saber informal e proporcionem estratégias manipuláveis transformando o
intuitivo matemático em conceitos instituídos cientificamente. A partir da relação entre o método e o conteúdo ministrado
poderemos auxiliar o aluno a compreender o saber matemático, sua sistematização e aplicação na resolução dos problemas de
ordem prática e necessária à interpretação numérica de sua realidade.
O processo de ensino aprendizagem da matemática se beneficiará quanto ao fazer matemático quando o professor desperta
nos seus alunos a vontade de aprender a fazer, pois, segundo Toledo (1997) numa sala onde há troca de ideias, dificilmente há
silêncio, e esta postura se torna numa experiência de criação na sala de aula de forma instigante e, alimenta o espírito e
estimula a ir mais longe, criar mais, ouvir mais, aprender mais.
                                                                                                  
2. O projeto de extensão: Fundamentos básicos para o ensino da matemática.
 
 O projeto beneficiou alunos da Uneb e de outras instituições de ensino da cidade de Bom Jesus da lapa e cidades
circunvizinhas durante os anos de 2013 e 2014.
A metodologia aplicada foi a de “resolução de problemas” e “modelagem matemática” se valia de grupos de estudos, aulas
expositivas participativas, oficinas de aplicação de conceitos pautados na resolução de situações problemas fictícios e/ou reais
e de técnicas operatórias. Os conteúdos matemáticos foram selecionados como suporte teórico da grade curricular dos cursos
de graduação priorizados àqueles que fazem parte do conjunto de conceitos necessários á formação acadêmica de qualquer
graduação. Foram eles: senso numérico, equações algébricas de 1º e 2º grau, sistemas de equações de 1º grau, grandezas
proporcionais e matemática comercial. Estes conteúdos eram abordados ou revisto a partir de situações problemas que
conduziam de forma implícita ou explicita os conceitos elencados. Numa dinâmica para que os envolvidos pudessem elaborar
um raciocínio logico, fazendo uso inteligente e eficaz dos conhecimentos já adquiridos e relaciona-los com o momento atual as
situações era proposta.
  Na ficha de inscrição para participara do projeto o candidato era convidado a responder a seguinte pergunta: Porque você
deseja participar desse projeto?  Ao que responderam:
Por ter muita dificuldade na disciplina; por se sentirem despreparados para a universidade e para vida; por ser esta disciplina
essencial no dia a dia; para ampliação dos conhecimentos que serão completados em sala de aula; para se preparem para o
mercado de trabalho e concursos; enriquecer o currículo; para ACC; pela importância da disciplina no mundo atual entre outras.
 
 Algumas destas respostas confirmam o que os indicadores oficiais evidenciaram quanto à proficiência em matemática dos
alunos ao saírem da educação básica, suas dificuldades, anseios e temores. Observamos que os discentes tem consciência de
suas limitações e da importância que a disciplina de matemática tem nesta etapa e anseiam por melhoras no seu saber

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/aprimorando_os_saberes_matematicos_projeto_de_extensao_fundamento.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



matemático. A partir destas observações apuramos a necessidade de estabelecer uma relação entre o pensamento lógico e o
raciocínio matemático, sendo necessário ensinar os alunos a pensar matematicamente, e dialogando com Huete (2006, p.19)
verificamos que:
 É preciso ampliar o programa de matemática para a consecução desse objetivo com o tratamento das habilidades básicas que
permitem se adaptar continuamente as mudanças do processo ensino/aprendizagem e, em consequência, ás necessidades
que elas impõem.
 
Concordamos que o currículo de matemática precisa ser revisto ajustado ás necessidades básicas do ser humano, ás
mudanças sociais e que favoreça ao avanço das tecnologias. Acreditamos também que a construção, ampliação e/ou
aprimoramento dos conhecimentos matemáticos dependem de habilidades intelectuais básicas, de experiências e de uma
projeção utilitária do que se esta aprendendo para que a aprendizagem seja de fato significativa e duradoura. D’Ambrósio
(2012), insiste na necessidade de se compreender a matemática como uma disciplina de investigação, onde o aluno saiba
exatamente para que estuda e em que vai usar esse saber, que o ensino deve priorizar ações para se viver no mundo real.
Dialogando com Giardinetto (1999, p.55) quando este discute que:
O trabalho educativo visa a formação humanizadora dos indivíduos. Essa conotação humanizadora não se alia á
pragmaticidade da vida cotidiana, pois visa ultrapassar os limites da particularidade imediata de cada individuo, particularidade
que se desenvolve espontaneamente no âmbito da vida cotidiana.
 Acreditamos que as mudanças sociais, o rápido avanço das tecnologias requer pessoas ativas capazes de tomar decisões
rápidas e precisas e que, neste contexto os saberes matemáticos apresentam uma função social implícita capaz de transformar
sujeitos alienados (matematicamente) em sujeitos capazes de usufruir dos benefícios que uma educação de qualidade propicia.
Saber, fazer e pensar matematicamente faz diferença na forma como entendemos e interagimos com as demandas do mundo
contemporâneo.
Uma das metodologias utilizada, a resolução de problemas foi acertada, por esta possibilitar a aplicação de diferentes tipos de
estratégias, técnicas operatórias e porque, segundo Dante (1995, p.11) “um dos principais objetivos do ensino da matemática é
fazer o aluno pensar produtivamente e, para isso, nada melhor que apresentar-lhes situações-problema, que os envolvam, o
desafiem e motivem a querer resolve-las”, possibilitando o desenvolvimento de estratégias de analise, tentativa e erro,
argumentações diversas e a estimativa de resultados.
 A modelagem matemática outra metodologia utilizada, possibilitou explorar as experiências vivenciadas pelos alunos no seu
dia a dia e estabelecer uma relação positiva entre os conteúdos estudados e sua pratica cotidiana principalmente nos assuntos
de grandezas proporcionais e matemática financeira. Aliada a Etnomatematica de D’Ambrosio (1985) a modelagem matemática
possibilitou um ajuntamento entre os conceitos matemáticos institucionalizados e as práticas cotidianas dos alunos, respeitando
a realidade cultural do aluno e do ambiente o qual estão inseridos.
 Acreditamos que a proposta de desenvolver o projeto baseado nestas duas metodologias foi assertiva por estas propiciarem
apresentação e/ou exploração de diversas estratégias do senso comum que puderam ser questionadas e avaliadas pelos
alunos durante o processo e posteriormente relacionadas com aquelas sistematizadas no conceito. 
 Concordamos com Dante (1995, p.15) quando este afirma que “[...] é necessário formar cidadãos matematicamente
alfabetizados, que saibam como resolver, de modo inteligente, seus problemas de comércio, administração, engenharia,
medicina, previsão do tempo e outros da vida diária”, estes problemas permeiam o nosso cotidiano e dependem na maioria das
vezes de um entendimento numérico para a sua compreensão. No caso dos jovens universitários e daqueles que já se saíram
da educação básica, o saber matemático é fator preponderante para sua atuação no mercado de trabalho, pois seus objetivos
e anseios já se encontram definidos ou em fase de definição quanto sua formação profissional.
  Durante os questionamentos e relatos feitos de forma informal nas aulas os estudantes sinalizaram que tem consciência de
sua capacidade matemática, suas deficiências, expectativas e que sabem da importância desta disciplina na sua vida
acadêmica e profissional. Devido a esta constatação o dualismo saber-e-utilizar a matemática nortearam a ações durante a
revisão dos conteúdos elencados, proporcionando um “cenário/ ambiente de aprendizagem” (NACARATO, 2014, p.35) que foi
essencial para uma relação dialógica entre os alunos e entre estes e o professor. Essa interação favoreceu um ambiente
fecundo para a (re) construção e aprimoramento de conceitos matemáticos elementares da educação básica e desmitificação
da disciplina como complexa abstrata e ilógica.
 Esta dinâmica corroborou com a premissa que quanto mais o aluno se apropria de um conhecimento matemático mais ele
sente a necessidade de seguir em frente, ir além do que esta se propondo (GIARDINETTO, 1999), tornando-se protagonista de
sua aprendizagem buscando recursos extras para adquirir os conhecimentos que o sistema lhe negou. Concordamos que, se
necessário um individuo pode gerenciar sua aprendizagem, pois hoje vivemos num ambiente rico em canais de informação e, o
acesso á estes é democrático e muito amplo. Nesta sociedade globalizada temos inúmeras tecnologias de informação e, seu
uso se bem empregado pode transformar uma informação em conhecimento, dialogando com Oliveira Netto (2005, p. 28)
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verificamos que:
Com as tecnologias interativas, o individuo passa de simples assimilador (passivo) de informação a construtor (ativo) do
conhecimento, e essa transição requer uma mudança de valores, a fim de proporcionar uma melhor compreensão da relação
entre ensino e aprendizagem [...].
     
 Acreditamos que esta relação deixará de ser linear passando a ser mediada por redes e teias de conexões a partir do
momento que significarem resultados de mudanças na forma de nos relacionarmos com o sistema globalizado e fizermos uso
inteligente das tecnologias de informação. O resultado final será eficaz e satisfatório desde que selecionemos as informações
que trarão de fato uma aprendizagem. Esta relação entre os “mediadores culturais” (OLIVEIRA NETTO, 2005, p.29) e o
individuo provocam mudanças na forma de perceber, representar e construir as aprendizagens, tornando o processo cognitivo
compatível com a maneira de ver, sentir e perceber a contemporaneidade.  
Ao finalizar a carga horária observamos nas avaliações, nas falas dos alunos o quão produtivo foi o projeto e que este poderia
ser uma atividade constante na universidade, pois, eles ainda tem muita coisa a aprender na disciplina de matemática e que as
aulas propiciaram um repensar quanto a disciplina e sua aplicabilidade  neste contexto globalizado e contemporâneo.  
 
 
3. Considerações Finais
 Acreditamos que a disciplina de matemática passou e vem passando nos últimos anos por muitas transformações e que tem
um papel importante no processo de construção da cidadania de um povo no momento em que o habilita tornando-o capaz de
raciocinar e interagir com os conhecimentos científicos e recursos tecnológicos próprios da época. Que o pensamento
matemático é um mecanismo que nos permite a compreensão dos fatos que nos rodeia e que a matemática acadêmica
representa algo a mais que um corpo de técnicas, propriedades e informações.
Sabemos que existem mecanismos e diretrizes educacionais que avaliam/interpretam a proficiência de nossos discentes em
matemática e, que os relatórios destes instrumentos visam contribuir para a melhoria e democratização do ensino, mas, que
muito do que se pretende esbarra em estruturas de ensino ineficazes e obsoletas o que interfere negativamente no processo
ensino e aprendizagem. 
Concordamos que a matemática uma ciência que possui propriedades capazes de explicar outras ciências e, que o continuar
aprendendo, reaprendendo após a educação básica é essencial para a vida cotidiana, para à formação e qualificação
profissional dos nossos educandos. Que a alfabetização matemática precisa ser incorporada como direito de todos e entendida
como pré-requisito para emancipação social e cultural que nossos alunos necessitam de politicas publicas que lhes permitam
suprir as falhas e lacunas oriundas de um sistema que na maioria das vezes é precário e elitista.  Que a universidade sendo um
espaço de construção do saber precisa estar atenta a estas demandas estendendo seus espaços para a democratização e
consolidação do conhecimento científico possibilitando aos estudantes oportunidades de rever, ampliar, aprimorar e consolidar
conceitos elementares da disciplina de matemática.
 Quanto ao projeto “fundamentos básicos para o ensino da matemática” acreditamos que possibilitou um resgate, um
aprimoramento dos conceitos matemáticos  despertando nos envolvidos a necessidade de continuar aprendendo,
capacitando-o a gerenciar  sua própria aprendizagem e construir um conhecimento matemático acadêmico progressivo.
Que os homens delimitam os limites dos seus conhecimentos a partir de suas ações e escolhas no decorrer de sua existência,
que conhecimento e comportamento estão permanente transformação. E que o saber matemático pode e deve ser encarado
como democrático de progresso contínuo e atual.
Portanto a partir das atividades propostas no projeto a disciplina de matemática pode ser retratada e vivenciada como uma
ciência presente nas mais diversas situações de nosso cotidiano, ferramenta necessária para o entendimento e explicações
dos fenômenos numéricos. Compreendida como uma ciência viva, inacabada, criação da mente humana, feita pelo e para o
homem e, que os saberes matemáticos são produto histórico e social devendo, portanto, ser compartilhado e compatibilizado
possibilitando a democratização do saber científico. 
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