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Resumo 
As estratégias de ensino são ferramentas importantes ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 
A educação brasileira compreende no período de 1958 a 2008, três movimentos para o ensino da Matemática: 
Matemática Clássica, Matemática Moderna e Educação Matemática. O conhecimento desses movimentos 
ressalta as tendências: Formalista Clássica, Formalista Moderna e Resolução de Problemas, pertencentes 
respectivamente, aos movimentos acima citados. O estudo teórico sustentará as análises dos dados empíricos 
obtidos por meio de pré–teste, aulas experimentais e pós-teste. Para tanto, utilizar-se-á da abordagem 
qualitativa de investigação a partir dos conteúdos: Geometria, Medidas e Números Racionais. A pesquisa está 
sendo realizada com alunos da 5ª série do Ensino Fundamental, de uma escola estadual localizada no 
município de Ponta Grossa, Paraná. O objetivo deste trabalho é aplicar estratégias de ensino para verificar 
quais delas podem atenuar o problema do baixo rendimento escolar dos alunos em Matemática.  
 
 
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Estratégias Metodológicas. Matemática Clássica. Matemática 
Moderna. Educação Matemática. 

 

 Introdução 

Dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) divulgados pela 

mídia mostraram que os alunos brasileiros, em 2006, conquistaram uma péssima posição no 

ranking de aprendizagem, isto é, ficaram colocados na 48ª posição em letramento de Leitura 

(entre 56 países) e na 53ª colocação em letramento de Matemática (entre 57 países) 

(disponível em <http:www.inep.gov.br/internacional/pisa>). 

O PISA é uma avaliação realizada entre os países membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE) com o objetivo de medir o 

rendimento escolar de jovens que se encontram na faixa etária dos 15 (quinze) anos, 

próximos, portanto, do final da escolaridade obrigatória.  



Esse programa de avaliação vem sendo aplicado de três em três anos desde 2000. Ele 

não avalia somente os conhecimentos das áreas específicas, mas também os processos e 

contextos em que esses conhecimentos são aplicados para verificar se os jovens estão 

preparados para enfrentar os desafios impostos pela sociedade atual. 

Dessa forma, em cada avaliação realizada pelo PISA, o foco recai sobre uma das 

áreas de conhecimento específico, sendo: leitura, matemática e ciências. Em 2000, objetivou 

avaliar o nível de letramento em Leitura; em 2003, a área principal foi o letramento em 

Matemática e em 2006 a atenção foi voltada ao letramento de Ciências (disponível em 

<http:www.inep.gov.br/internacional/pisa>). 

Os resultados apresentados pelo PISA, especialmente os de 2006, voltaram um olhar 

atento à maneira como as questões propostas nas provas do PISA foram formuladas e 

apresentadas aos alunos.  

Nesse sentido, há uma hipótese de que o baixo rendimento escolar dos alunos 

brasileiros, denunciados pelo PISA, pode ser justificado por haver um contra censo entre o 

quê e como a escola brasileira está ensinando e o quê e como o PISA vem avaliando.  

Disso decorre outra hipótese de que tanto educandos quanto educadores vêm 

encontrando dificuldades de entender como ocorre o processo ensino-aprendizagem. 

Neste estudo busca-se se ater apenas à área da Matemática. Pois, se por um lado 

aprender e compreender os fatos de raciocínio matemático acumulados em 2500 (dois mil e 

quinhentos) anos de raciocínio matemático, nem sempre é coisa fácil aos alunos. Por outro 

lado, também não é fácil aos professores promover uma metodologia de ensino capaz de 

contribuir positivamente no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, cabe ao professor descobrir e aplicar diferentes meios que levem o aluno a 

construir e reconstruir os conhecimentos matemáticos acumulados nesses 2500 (dois mil e 

quinhentos) anos.  

Sendo assim, o professor deve propiciar um ambiente capaz de promover o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas ao aluno por meio de ações que 

possibilitem desenvolver a aprendizagem.  

É reconhecido que o professor tem um papel decisivo no processo de ensino-

aprendizagem. Ele tem de ser capaz de propor aos alunos uma diversidade de tarefas de 

modo a atingir os diversos objetivos curriculares. 



 Portanto, o educador quando consciente de não estar promovendo o processo 

ensino-aprendizagem de maneira satisfatória, deve repensar o seu fazer pedagógico e 

procurar estratégias metodológicas diferenciadas. 

 A história da educação brasileira mostra que no Brasil, entre os anos de 1958 a 

2008, ou seja, nos últimos cinqüenta anos, a escola pôde contar com as contribuições 

metodológicas de três grandes movimentos, sendo eles: Movimento da Matemática 

Clássica, Movimento da Matemática Moderna e Movimento da Educação Matemática. 

Esses movimentos se utilizaram de diferentes estratégias de ensino, cada um dentro de suas 

tendências, para promover o sucesso do ensino da Matemática.  

Ressaltando a importância das contribuições de cada movimento em seu tempo, 

surge a necessidade de se investigar algumas tendências metodológicas que marcaram cada 

um desses movimentos. 

No movimento da Matemática Clássica será contemplada a tendência do 

formalismo clássico; no Movimento da Matemática Moderna o foco estará voltado à 

tendência do formalismo moderno e; no Movimento da Educação Matemática, dentre todas 

as tendências que estão em voga, dar-se-á ênfase à resolução de problemas. 

Isso se justifica pela necessidade de se tentar encontrar um caminho que conduza o 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática às exigências para a inserção do aluno no 

mundo do conhecimento. 

 

 

A Matemática Escolar no Brasil e os Movimentos da Matemática 

O mundo renascentista, séc. XV, com suas necessidades de transformações 

culturais, sociais, econômicas, políticas e religiosas caracterizaram a transição do 

Feudalismo para o Capitalismo. Nesse sentido, o período renascentista pode ser entendido 

como um momento de ruptura. Essas transformações exigiram um completo controle dos 

fenômenos naturais – força e aceleração, temperatura e pressão, velocidade e tempo, etc. – 

e a quantificação de suas grandezas. Isso porque, a partir do Renascimento, toda a natureza 

foi matematizada com a extensão de figuras matemáticas, idéias, para cobrirem a maior 

parte do mundo natural. Miorim (2004) afirma que  

Percebendo o grande descompasso existente entre o desenvolvimento da 
sociedade e o das novas ciências e o ensino arcaico ministrado nas escolas e nas 
universidades, Leonardo da Vinci (1452-1519) – artista e engenheiro do 
Renascimento – levantou-se em defesa de uma educação voltada para a 



realidade, mais ligada à experiência e à observação, preconizando que as 
matemáticas deveriam desempenhar papel fundamental (p.37). 

Essas necessidades fizeram com que o conhecimento matemático avançasse 

consideravelmente, tornando a Matemática, operacional. Com isso, o infinito começou a 

ser tratado de maneira intuitiva, tendo como justificativa a funcionalidade. E os resultados 

alcançados por meio das observações intuitivas passaram a justificar qualquer 

procedimento de estudo. Pois, conforme os observadores do processo Matemático, naquela 

época, todo raciocínio era válido desde que funcionasse e os resultados passassem a ser 

verificados. 

Contudo, foi somente no final do século XVIII, com o advento da Revolução 

Francesa, que a Matemática passou a ser ensinada na escola. Nessa época, o currículo e o 

livro didático foram elaborados na formalização do raciocínio dedutivo do grego Euclides 

(séc. III a.C.). Conforme Miorim (2004) 

Estava definitivamente abalado o conceito disciplinar de educação, para o qual a 
Matemática, em sua abordagem dedutiva, euclidiana, era elemento fundamental. 
De fato, essa concepção via a mente como um feixe de faculdades a serem 
desenvolvidas por meio de atividades de caráter estritamente intelectual, 
desvinculadas de suas aplicações práticas – uma vez que se acreditava que essas 
faculdades poderiam ser aplicadas a qualquer outra disciplina ou situação prática. 
(p.43). 

Nesse sentido, o desenvolvimento dedutivo da Matemática era considerado 

fundamental para a compreensão do raciocínio lógico. Raciocínio esse, crucial para a 

compreensão da Matemática, mas inadequado à sala de aula. 

No entanto, foi somente no início do século XX, que começou a surgir certa 

movimentação de âmbito nacional, com o objetivo de solucionar os vários problemas que a 

sociedade vinha enfrentando. No entender de Silva (2003) 

A década de 1920 constitui-se num período da história de nosso país no qual 
uma parte expressiva da intelectualidade se mobilizou em movimentos para 
conscientizar a nação da necessidade de solução dos grandes problemas de então: 
econômico, político, educacional, saúde pública, saneamento básico, 
desemprego, falta de moradias, entre outros (p.131).  

Os movimentos ligados à educação vieram com a intenção de reorientar a grade 

curricular das escolas em todas as áreas, sendo a da Matemática, uma delas. Porém, as 

concepções de ensino-aprendizagem que estavam intrínsecas nos movimentos apregoados 

não deram conta de mexer na prática docente que estava posta até então. Dessa forma, o 

ensino continuou com o seu caráter elitista.  



Todavia, não se pode desconsiderar que foi uma década que trouxe grandes e 

importantes contribuições em todas as áreas. Essas movimentações podem ser 

consideradas as responsáveis pela preparação dos acontecimentos que emergiram no país 

na década de 1930 e em diante.  

As duas Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945) contribuíram para que os 

matemáticos voltassem seus olhares à Matemática Escolar. Esse novo olhar fez com que o 

ensino da Matemática evoluísse bastante e adquirisse uma significativa importância na 

escola. Alguns matemáticos brasileiros como, Otto de Alencar Silva, Manoel Amoroso 

Costa, Lélio Gama e Theodoro Ramos, começaram, nesse período, a se preocupar e 

desenvolver pesquisas na área do ensino da Matemática. De acordo com Silva (2003)  

A partir de década de 1930, notamos sinais indicativos do início de formação da 
comunidade matemática brasileira. Em 1934, mais exatamente, começou a 
formação de uma escola matemática (p. 133). 

Mesmo com esses avanços a Matemática continuou sendo ensinada de maneira 

distante da vida do aluno. 

Assim, o período que compreendeu os anos de 1920 à 1960, foi singular para a 

reorganização do saber escolar matemático no Brasil. E foi, nesse período, que o currículo 

científico firmou-se, surgindo a Matemática Escolar Clássica, na qual os eixos da 

Matemática ficaram bem constituídos e separados (aritmética, álgebra, geometria e 

trigonometria). 

Corroborando com as discussões em torno dos avanços no ensino da Matemática 

Fiorentini (1995), afirma que 

Até o final da década de 1950, a tendência que prevaleceu no ensino da 
Matemática no Brasil foi a formalista clássica. Essa tendência baseava-se no 
“modelo euclidiano e na concepção platônica de Matemática”, a qual se 
caracterizava pela sistematização lógica e pela visão estática, a - histórica e 
dogmática do conhecimento matemático (p.09). 

Ainda, segundo o autor acima citado, o cerne do ensino da Matemática estava no 

desenvolvimento do pensamento lógico-dedutivo. Nessa tendência a concepção de ensino 

era a da transmissão do conhecimento por meio de uma metodologia centrada no ensino 

livresco e conteudista. Nesse caso, a aprendizagem consistia na memorização e na 

repetição precisa de raciocínios e procedimentos. Sendo que, ao professor cabia o mero 

papel de transmissor e expositor do conteúdo. 



As discussões promovidas em torno do ensino da Matemática foram ganhando 

timidamente espaço dentro das universidades e nos centros de pesquisas. Essa situação é 

comprovada pelas palavras de Miorim (2004) que diz 

No Brasil, as questões relativas ao ensino de Matemática começaram a ser 
discutidas com maior intensidade pelos professores durante a década de 50, 
devido especialmente à realização dos primeiros Congressos Nacionais de 
Ensino da Matemática (p.111). 

Em 1955, no Brasil, aconteceu o I Congresso Nacional de Ensino de 

Matemática no Curso Secundário, na Bahia. Segundo Miorim (2004) o objetivo principal 

do Congresso  

era a discussão dos problemas relacionados ao ensino da Matemática. Estiveram 
presentes 115 professores, sendo 103 da Bahia e alguns representantes de 
instituições de outros Estados: Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Norte (p.111). 

O congresso propôs, ainda, que o ensino da Matemática deveria se preocupar mais 

com as aplicações práticas dos conteúdos matemáticos e, com as relações que esses 

conteúdos podiam ter com as outras Ciências.  

Sobre a necessidade de se ensinar Matemática de uma forma mais real e justificada, 

não é possível deixar de mencionar dois grandes, nomes que contribuíram para a 

transformação do ensino da Matemática, Osvaldo Sangiorgi e Ubiratan D’Ambrósio. Esses 

pesquisadores começaram, discretamente, em 1957, durante o II Congresso Nacional de 

Ensino de Matemática, a falar sobre uma nova concepção sobre o ensino da Matemática. 

Daí surgiu o Movimento da Matemática Moderna, com o intuito de minimizar a diferença 

existente entre os níveis de ensino.  

A discussão, em torno dessa nova concepção de Matemática, deu origem a muitos 

outros encontros nacionais e internacionais, em que pesquisadores e professores deixavam 

transparecer a necessidade de se reestruturar os métodos de ensino e ao mesmo tempo 

demonstravam preocupação com a reforma do ensino da Matemática.  

Nessa luta constante de transformação foi que, em 1961, na capital do Estado de 

São Paulo, Osvaldo Sangiorgi criou o Grupo de Estudos do Ensino da Matemática 

(GEEM). Nesse grupo o referido pesquisador efetivou a divulgação do Movimento da 

Matemática Moderna no Brasil. Miorim (2004) relata que  

Apesar de as novas idéias terem sido apresentadas e discutidas nesses dois 
congressos, não seriam eles que desencadeariam o Movimento da Matemática 
Moderna no Brasil. Isso seria conseguido, especialmente, por meio das 



atividades desenvolvidas pelo Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – 
GEEM -, fundado em outubro de 1961, por professores do Estado de São Paulo, 
tendo como principal representante Osvaldo Sangiorgi (p.113). 

 A justificativa apresentada, na época por Sangiorgi, a respeito da mudança, da 

Matemática Clássica para a Matemática Moderna, era que o ensino de Matemática 

desenvolvido nas escolas, até então, estava ultrapassado para um mundo que caminhava 

rumo à convivência com calculadoras, computadores e naves espaciais. De acordo com 

Miorim (2004)  

A organização da Matemática moderna baseava-se na teoria dos conjuntos, nas 
estruturas matemáticas e na lógica matemática. Esses três elementos foram 
responsáveis pela “unificação” dos campos matemáticos, um dos maiores 
objetivos do movimento. Para isso, enfatizou-se o uso de uma linguagem 
matemática precisa e de justificações matemáticas rigorosas. Os alunos não 
precisariam ”saber fazer”, mas, sim, “saber justificar” por que faziam. A teoria 
dos conjuntos, as propriedades estruturais dos conjuntos, as relações e funções, 
tornaram-se temas básicos para o desenvolvimento dessa proposta (p.114). 

Contudo, as Diretrizes Curriculares de Matemática do Paraná (2008), afirmam que 

“após a década de 1950, observou-se a tendência formalista moderna que valorizava a 

lógica estrutural das idéias matemáticas, com a reformulação do currículo escolar, por 

meio do Movimento da Matemática Moderna” (p.09-10). 

Essas diretrizes reafirmam que a tendência da Matemática Moderna, não trazia uma 

proposta nova e transformadora para o ensino da Matemática, mas uma abordagem 

“internalista” da Matemática. O ensino continuava centrado no professor que apresentava, 

em sala de aula, os conteúdos aos alunos. Essa concepção de ensino enfatizava o uso 

preciso da linguagem Matemática, o rigor e as justificativas das transformações algébricas 

por meio das propriedades estruturais.  

O Movimento da Matemática Moderna, com sua tendência formalista moderna, foi 

considerado um marco histórico, pois teve o propósito de modernizar a matemática escolar 

e adequá-la às exigências de um mundo cada vez mais complexo.  

Sendo assim, conforme as Diretrizes Curriculares de Matemática do Paraná (2008) 

o Movimento da Matemática Moderna, motivou o início de estudos e debates 
sobre a renovação pedagógica por meio de uma discussão aberta e organizada 
por alguns grupos de estudos, como o Grupo de Estudos do Ensino da 
Matemática (GEEM), em São Paulo; o Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino 
da Matemática (NEDEM), no Paraná; o Grupo de Estudos do Ensino da 
Matemática de Porto Alegre (GEEMPA), no Rio Grande do Sul; o Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GEPEM), do Rio de Janeiro. 
Mas, antes de se chegar a uma proposta diferenciada para o ensino e à 
aprendizagem de Matemática no país, vivenciamos um período no qual 
sobressaiu a escola tecnicista (p. 07). 



Na visão de D’Ambrósio, citado em Soares (2001), até 1970 os cursos do GEEM 

constituíam em meras apresentações formais do conteúdo da Matemática Moderna, uma 

vez que essa se apoiou na teoria dos conjuntos, mantendo o foco principal de estudo nos 

procedimentos e isolando a geometria. Nessa mesma perspectiva as Diretrizes Curriculares 

de Matemática do Paraná (2008), mencionam que  

O caráter mecanicista e pragmático do ensino da Matemática foi marcante no 
decorrer da década de 1970. O método da aprendizagem enfatizado era a 
memorização de princípios e fórmulas, o desenvolvimento e as habilidades de 
manipulação de algoritmos e expressões algébricas e de resolução de problemas 
(p.10).  

Entende-se que a pedagogia tecnicista não teve seu olhar voltado à figura do 

professor ou à do estudante, mas voltou seu olhar aos objetivos instrucionais, nos recursos 

e nas técnicas de ensino. Nessa perspectiva, os conteúdos, por sua vez, não eram 

organizados pelo professor a partir das necessidades apresentadas pelo aluno, eram 

organizados por especialistas que julgavam serem, aqueles os conteúdos, mais importantes 

para o aluno. Muitas vezes, esses conteúdos chegavam até os alunos em forma de kits de 

ensino e ficavam disponíveis em livros didáticos, manuais, jogos pedagógicos e recursos 

audiovisuais.  

De acordo com Miorim (2004) foi somente em 1964, que se iniciaram diversas 

discussões e divulgações de trabalhos sobre Matemática Moderna no Ensino Primário. E 

somente a partir de 1966, que o GEEM passou a preocupar-se com a capacitação dos 

professores, pois se esperava que a Matemática Moderna fosse incorporada ao currículo. 

O Movimento da Matemática Moderna, sobretudo nos países em desenvolvimento, 

como, por exemplo, os Estados Unidos, passou a ensinar abstrações matemáticas 

adiantadas em qualquer série, muitas vezes, por professores que não entendiam o 

significado das aplicações matemáticas que estavam ensinando, pois também estavam mal 

amparados em relação à necessária alteração de concepção sobre ensino e aprendizagem de 

Matemática que surgiram com as mudanças educacionais. D’Ambrosio (1987) expõem,  

The third world in general, in the promotion of curricular innovations in 
mathematics, ignored the fact that the sucessful implemention of new materials 



would require a change in teachers' beliefs about mathematics learning and 
instruction (p. 206.)1. 

No entanto, o Movimento da Matemática Moderna mostrou uma Matemática neutra 

e isenta de aspectos que pudessem favorecer uma análise crítica do cotidiano vivenciado 

por alunos e professores. E, passou a contribuir, pela conivência, com os desmandos do 

regime militar, o qual impediu que experiências de uma Matemática mais crítica fossem 

realizadas nas salas de aulas pelos professores, para que então pudessem ser avaliadas e 

compreendidas em profundidade. A função social e política do ensino da Matemática, em 

nenhum momento, foi colocada em evidência, pois a ditadura política vigente nesse 

período não permitia. Desse modo, como avalia Miorim (2004) 

A Matemática moderna não conseguiu resolver o problema do ensino da 
disciplina. Ao contrário, agravou ainda mais a situação. Já no início do 
movimento, alguns professores, como Carlos B. Lyra e Omar Catunda, alertaram 
para os riscos de um enfoque centralizado apenas na linguagem (p. 115). 

Nesse sentido, apesar dos alertas iniciais feitos por Lyra e Catunda, a Matemática 

Moderna, conforme Lopes (1988) descambou. O ensino da Matemática Moderna nas 

escolas ficou restrito à simbologia da Teoria dos Conjuntos apresentada nos livros 

didáticos.  

Por conseqüência do descambar da Matemática Moderna, no início dos anos 70 

iniciou-se o Movimento da Educação Matemática, o qual contou com a participação de 

professores do mundo todo. 

 O Movimento da Educação Matemática traz a valorização dos processos mentais 

para a solução de situações-problema. A concepção desse movimento pregava que o aluno 

não devia perder tempo resolvendo mecanicamente operações matemáticas, mas investir 

mais na resolução criativa de situações problemas, usando o raciocínio e aprendendo a 

fazer relações contextualizadas.  

 Dessa forma, a Resolução de Problemas é uma forte tendência dentro da Educação 

Matemática, sendo que esse movimento da Educação Matemática vem a expressar a 

                                                           

1
 O Terceiro Mundo em geral, na promoção de inovações curriculares em Matemática, ignorou o fato de que 
a implantação efetiva de novos materiais requer uma mudança na opinião dos professores sobre o ensino e a 
aprendizagem da Matemática. 

 

 



postura de pesquisadores e de educadores que estão dedicados a reverem as metodologias 

do processo de ensino-aprendizagem da Matemática escolar, buscando melhores resultados 

para o ensino e a aprendizagem da Matemática dentro das salas de aula e, por 

conseqüência, no seu cotidiano. Machado (1987) afirma que  

Encaramos nossa proposta como uma metodologia, porque ela não deve ser 
confundida com a mera introdução de problemas de aplicação, geralmente 
encontrados nos finais dos capítulos dos livros-textos de Matemática. Ela 
consiste em apresentar aos alunos, já no início do tratamento de um dado 
conteúdo, uma ou mais situações-problemas que possam levá-los a raciocinar 
sobre a necessidade de construir novos conceitos e processos, bem como a de 
associar outros periféricos, que venham a se conectar numa rede de significados 
(p. 117-118). 

A resolução de problemas passou a ser o foco principal do ensino da Matemática 

em sala de aula. A esse respeito Onuchic (1999), acrescenta que  

Acabando a década de 1980, em que a ênfase em resolução de problemas era 
colocada sobre o uso de modelos e estratégias, novas discussões foram 
desencadeadas. A resolução de Problemas passa, então, a ser pensada como uma 
metodologia de ensino, ponto de partida e meio de se ensinar Matemática. Sob 
esse enfoque, problemas são propostos de modo a contribuir para a construção de 
novos conceitos e novos conteúdos, antes mesmo de sua apresentação em 
linguagem matemática formal (p. 48).  

A metodologia de resolução de problemas em Educação Matemática visa tirar o 

aluno de sua tradicional postura passiva em sala de aula, para uma postura ativa e 

interessada e, rejeitar a noção de que a matemática é algo pronto e acabado.  

Segundo as Diretrizes Curriculares de Matemática do Paraná 

Um dos desafios do ensino da Matemática é a abordagem de conteúdos para a 
resolução de problemas. Trata-se de uma metodologia pela qual o estudante tem 
oportunidade de aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas 
situações, de modo a resolver a questão proposta (p. 20). 

Para Onuchic (1999), problema é algo para o qual não se tem solução, mas se está 

interessado em buscar uma. A motivação em resolver problemas permite um processo de 

investigação que delinea novas propriedades matemáticas. Na busca pela solução do 

problema novas situações se colocam com o objetivo de instigar a curiosidade matemática, 

muitas vezes, dormente no sujeito. 

 Nesse sentido, objetivando atenuar o problema do baixo rendimento escolar em 

Matemática, evidenciado pelos resultados do PISA, este trabalho estuda o processo de 

ensino-aprendizagem dentro das tendências metodológicas presentes nos movimentos aqui 

apresentados. Para isso, serão desenvolvidas atividades em sala de aula que levem o aluno 

a construir o seu próprio conhecimento matemático a partir de novas situações. 

 



Procedimentos Metodológicos 

Considerando os índices de rendimento escolar dos alunos brasileiros apresentados 

pelo PISA (disponível em <http:www.inep.gov.br/internacional/pisa>) objetiva-se neste 

estudo promover um diálogo comparativo entre os pesquisadores que discutem a postura 

metodológica do professor e os conteúdos ensinados em sala de aula.  

O recorte temporal compreende os períodos entre 1958 a 2008. Esse período de 

tempo possibilitará compreender as contribuições no que tange o processo ensino-

aprendizagem durante os movimentos da Matemática Clássica, da Matemática Moderna e da 

Educação Matemática. 

A pesquisa está sendo realizada em 3 (três) turmas de 5ª séries do Ensino 

Fundamental de uma escola estadual, localizada na cidade de Ponta Grossa, Paraná.  

Essa escola conta, atualmente – 2008 –, com 6 (seis) turmas de 5ª série. Para a 

escolha das turmas que participariam desta pesquisa usou-se o critério seqüencial, ou seja, 

as três primeiras turmas – A, B e C – participariam da pesquisa. Em relação à tendência de 

ensino aplicada nas referidas turmas usou-se a relação lógica: turma A, formalismo 

clássico; turma B, formalismo moderno e; turma C, resolução de problemas. Cabe salientar 

que, em cada uma dessas turmas, as quais serão identificadas como subgrupos, estudam em 

média 35 (trinta e cinco) alunos. 

O subgrupo A (5ª série A) acompanhará os conteúdos: geometria, medidas e 

números racionais. Esses conteúdos serão ministrados tendo em vista as características da 

tendência formalista tradicional do processo de ensino-aprendizagem do Movimento da 

Matemática Clássica. Na ministração dos conteúdos será utilizado o livro didático de 

Matemática – Matemática: Curso Ginasial, cujo autor foi Osvaldo Sangiorgi (1960) - 

construído dentro da concepção formalista clássica de Matemática, mantendo a tradição de 

dar ênfase ao aspecto processual do conhecimento.  

 O subgrupo B (5ª série B) acompanhará os mesmos conteúdos do subgrupo A, 

porém privilegiando a tendência formalista moderna, característica do Movimento da 

Matemática Moderna. O livro didático – Matemática Curso Moderno de autoria de Alcides 

Bóscolo e Benedito Castrucci (1971) - que será utilizado pelos alunos do subgrupo B, é o 

mesmo usado durante a tendência formalista moderna, na década de 70. Esse instrumento 

didático auxiliará no desenvolvimento das aulas. 

 O subgrupo C (5ª série C) acompanhará durante o mesmo período, o mesmo 

conteúdo dos subgrupos A e B. No entanto, as aulas do subgrupo C, serão ministradas por 



meio da tendência resolução de problemas, uma das tendências do Movimento da 

Educação Matemática. Portanto, o subgrupo C, também contará com o uso do livro 

didático – Matemática: fazendo a diferença, de Bonjorno e Ayrton (2006) - indicado pelo 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2008. 

Busca-se observar o sucesso e/ou o fracasso das estratégias metodológicas dessas 

tendências. Pois, o ato de ensinar implica em gerar condições para promover a 

aprendizagem para que o ser humano se aproprie do conhecimento que busca. 

 Dessa forma o trabalho tem por objetivo observar a qualidade do rendimento 

escolar dos alunos envolvidos no processo a partir da aplicação dos conteúdos: geometria, 

medidas e números racionais.  

Esses conteúdos foram escolhidos, pois conforme Maranhão e Igliori (2003) “As 

implicações da não-acessibilidade de um aluno ao conceito de número racional podem 

acarretar graves prejuízos à aprendizagem dos diversos ramos da matemática” (p. 57). E, 

como bem relata Almouloud (2003)  

na prática, vem sendo dada à geometria menos atenção do que ao trabalho com 
outros temas e, muitas vezes, confunde-se seu ensino com o ensino de medidas. 
A geometria é um ramo importante da matemática, tanto como objeto de estudo, 
quanto como instrumento para outras áreas (p. 125). 

Ainda, no relato de Maranhão e Igliori (2003),  

As implicações da não-acessibilidade de um aluno ao conceito de número 
racional podem acarretar graves prejuízos à aprendizagem dos diversos ramos da 
matemática (p. 57). 

Nesta pesquisa os conteúdos: geometria, medidas e números racionais estão sendo 

desenvolvidos por meio das metodologias de ensino privilegiadas nas tendências: 

formalismo clássico, formalismo moderno e resolução de problemas. 

Os dados estão sendo coletados por meio de: a) pré-teste, b) aula experimental e c) 

pós-teste.  

O pré-teste foi elaborado com questões abertas e fechadas, com o objetivo de 

verificar os conhecimentos matemáticos adquiridos pelos alunos nas séries iniciais. Para 

tanto, nas questões abertas o aluno foi levado a construir o significado, compreender, 

interpretar, fazer inferências ao texto, selecionar idéias, julgar, fazer relações e construir 

outras situações problema a partir da idéia apresentada. Nas questões fechadas foram 

apresentadas aos alunos questões retiradas de outras avaliações, como: Olimpíadas da 

Matemática, e Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo (SARESP). 



Após a aplicação do pré-teste será feito um estudo exploratório através da análise das 

respostas fornecidas pelos alunos, bem como se dará início a uma discussão sobre quais 

questões os alunos apresentaram um maior nível de dificuldade.  

 As aulas experimentais estão sendo ministradas de acordo com as metodologias das 

tendências escolhidas para o desenvolvimento dos conteúdos, em cada turma. Elas têm por 

objetivo aplicar os conteúdos selecionados, utilizando-se das metodologias privilegiadas 

dentro de cada tendência. Nessas aulas, será apresentado aos alunos situações problemas 

que deverão ser desenvolvidas por meio de atividades práticas. A partir da realização 

dessas atividades os alunos devem chegar a conclusões que possibilitem uma 

sistematização das idéias, das definições e das propriedades relacionadas aos conceitos de: 

geometria, medidas e números racionais.  

 A aplicação das aulas experimentais terão a duração de 4 (quatro) meses. Para a 

análise dessas aulas serão consideradas as fases do desenvolvimento das atividades 

propostas durante todo o percurso das aulas experimentais. Sendo assim, elas serão 

divididas em: fase inicial, fase intermediária e fase final. 

 Na fase inicial serão apresentadas atividades que contemplam os seguintes 

conteúdos: geometria, medidas e números racionais.  

 Na fase intermediária os alunos desenvolverão as atividades propostas por meio da 

metodologia selecionada para a turma.  

 Na fase final os alunos apresentarão, por meio de atividades orais e escritas, as 

resoluções das situações problemas desenvolvidas durante todo o percurso das aulas.  

Por fim, será aplicado o pós-teste. Este será elaborado com as mesmas questões, 

abertas e fechadas, já utilizadas no pré-teste. O pós-teste servirá como um dos instrumentos 

de análise dos resultados obtidos em cada estratégia metodológica aplicada, bem como 

verificar se os alunos construíram, durante as aulas experimentais, outros conhecimentos 

além dos já verificados no pré-teste.  

De posse desses resultados, também, será feito um estudo exploratório das 

respostas fornecidas pelos alunos objetivando verificar em quais questões estes 

apresentaram um maior nível de dificuldade Com os dados levantados se dará início uma 

discussão comparativa e crítica entre a qualidade das respostas obtidas no pré e no pós-

teste. Essa discussão deverá propiciar a construção de uma análise do desempenho e do 

raciocínio lógico apresentado pelos alunos em cada uma das metodologias aplicadas nas 

aulas experimentais, dentro das tendências de ensino aplicadas.  



Nesse sentido, a partir das estratégias de ensino utilizadas na pesquisa será possível 

verificar se o aluno demonstra uma melhor compreensão do conteúdo apresentado. E 

assim, tomar diferentes atitudes relacionadas ao processo de ensino aprendizagem de 

matemática.  

Dessa forma, faz-se necessário reconhecer que o professor tem um papel decisivo 

no processo de ensino-aprendizagem. É ele que propõe aos alunos uma diversidade de 

tarefas de modo a atingir os diversos objetivos curriculares, equilibrando os momentos de 

ação aos momentos de reflexão, ajudando os alunos a construírem os seus próprios 

conceitos matemáticos. 

 Logo é preciso encarar o grande desafio que se coloca aos sistemas educacionais: 

melhorar o desempenho dos alunos em Matemática.  

 

Algumas Considerações 

Considerando o exposto neste texto, espera-se aprofundar as discussões sobre o uso 

das diferentes tendências de ensino nas aulas de Matemática e, assim, contribuir no 

processo de construção do conhecimento matemático, atenuando o fracasso escolar dos 

alunos em Matemática. 

Até o presente momento foi aplicado apenas o pré-teste, o qual contemplou 

questões abertas e fechadas sobre: geometria, medidas e números racionais. O pré-teste 

objetivou verificar quais os conhecimentos matemáticos que os alunos já possuíam, que 

significados atribuíam, como compreendiam, interpretavam, faziam inferências, 

selecionavam as idéias, julgavam, faziam relações e construíam outras situações problema 

no momento em que foram colocados diante de situações que exigiram tomadas de 

decisões. 

Assim, será feito um estudo exploratório das respostas fornecidas pelos alunos, 

para, então, dar-se início a uma discussão sobre quais questões os alunos apresentaram um 

maior nível de dificuldade, bem como uma análise da qualidade das respostas obtidas.  

Ao prosseguir com a análise dos dados, pretende-se retornar aos objetivos da 

pesquisa. Pois, esses objetivos nortearão o processo de análise do material coletado e 

conduzirão às interpretações, bem como favorecerão o cruzamento dos preceitos teóricos, 

com os dados colhidos através do pré-teste, das aulas experimentais e do pós-teste. Os 

níveis de aprofundamento das análises se darão a partir dos objetivos e da configuração do 



enfoque teórico proposto no estudo. 

Segundo Frigotto (2004) “as unidades de análise não nascem de uma camisa-de-

força, elas são construídas a partir dos dados coletados” (p. 83). Assim, elas estão sendo 

definidas por meio das leituras do material obtido. Portanto, as unidades que emergirão a 

partir das leituras durante o trabalho de análise refletirão o que se estudou e se apropriou 

sobre o tema (SZYMANSKI et al, 2004). Dessa forma, esse entendimento oferecerá 

possibilidades de análises qualitativas dos conteúdos. 

 

 

Referências Bibliográficas 

ALMOULOUD, S. A. REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E 

COMPREENSÃO DE CONCEITOS GEOMÉTRICOS. In: MACHADO, S. D. A. 

Aprendizagem em matemática: Registros de representação semiótica. São Paulo: 

Papirus, 2003. 

BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. A.; OLIVARES, A. Matemática: fazendo a 

diferença. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2006. 

BÓSCOLO, A.; CASTRUCCI, B. Matemática: curso moderno. Vol. 1. São Paulo: FTD, 

1971. 

D’AMBROSIO, B. The dinamics and consequences of the modern mathematics 

reform movement fot brazilian mathematics education. Tese (Doctor of Philosophy) – 

School of Education, Indiana University, Indiana, 1987. 

FAINGUELERNT, E. K. Educação matemática: representação e construção em 

geometria. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

FIORENTINI, D. ALGUNS MODOS DE VER E CONHECER O ENSINO DA 

MATEMÁTICA NO BRASIL. In: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 

Superintendência da Educação. Diretrizes Curriculares de Matemática para as Séries 

Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Curitiba: SEED, 2008. 

FRIGOTTO, G. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. 

In: FAZENDA. I (Org.). Metodologia da Pesquisa Educacional. 9. ed. São Paulo: Cortez, 

2004. 

LOPES, A. J. Matemática moderna não é mais aquela. In: LEIA, novembro de 1988, 

pp41-2. 



MACHADO, N. J. Matemática e Realidade: pressupostos filosóficos que 

fundamentam o ensino da Matemática. São Paulo: Cortez, 1987. 

MARANHÃO, M. C. S. A. IGLIORI, S. B. C. REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO E 

NÚMEROS RACIONAIS. In: MACHADO, S. D. A. Aprendizagem em matemática: 

Registros de representação semiótica. São Paulo: Papirus, 2003. 

MARANHÃO. M. C. S. de A. Matemática. São Paulo: Cortez, 1994. 

MIGUEL, A. MIORIM, M. A. História na Educação Matemática: propostas e desafios. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

MIORIM, M. A. Introdução à história da educação matemática. 3ª Reimpressão. São 

Paulo: Atual, 2004. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. Diretrizes 

Curriculares de Matemática para as Séries Finais do Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio. Curitiba: SEED, 2008. 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos - PISA. Disponível em: 

<http:www.inep.gov.br/internacional/pisa>. Acesso em 01 de jun. 2008. 

SANGIORGI, O. Matemática: curso ginasial. 1ª série. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1960. 

SILVA, C. P. A Matemática no Brasil: história de seu desenvolvimento. 3ª Ed. São 

Paulo: Editora Edgard Blücher, 2003.  

SOARES, F. S. Movimento da Matemática Moderna: avanço ou retrocesso? 192f. 

Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) – Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, RJ, 2001. 

SZYMANSKI, H. (Org); ALMEIDA, L. R. de; PRANDINI, R. C. A. R. A entrevista na 

pesquisa em educação: a prática reflexiva. Brasília: Líber Livro Editora, 2004. 

 


