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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo conhecer a Ciência Matemática e sua aplicabilidade no Ensino 
Fundamental, dentre seus principais teóricos destacam-se (BRASIL 1998, TOLEDO 2009, MOL 
2013). Torna-se de extrema importância conhecer todo o processo histórico que a Ciência 
Matemática vivenciou até os dias atuais, perceber que é fruto da humanidade e um conhecimento de 
extrema importância para as relações sociais. Faz-se necessário conhecer sua importância no 
espaço escolar, assim como sua aplicabilidade no dia a dia. E nessa perspectiva, este trabalho 
apresenta-se como uma pesquisa de característica bibliográfica, desenvolvido com o intuito de 
conhecer a ciência matemática nos seus diversos contextos. A pesquisa mostrou-se satisfatória, pois 
constitui-se de um campo vasto de conhecimentos que envolvem ensinos da Matemática, os quais 
muito contribuem para entendermos e solucionarmos os problemas presentes na sociedade. Conclui-
se que esse trabalho pode servir de norte para quem tem o anseio e vontade de conhecer a trajetória 
da Ciência Matemática e sua importância diante o processo de ensino e aprendizagem. 
 
 
 
Palavras-chave: Ciência Matemática, Contextualização Histórica, Ensino Fundamental, Métodos de 
Ensino. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
The present work aims to meet the Science Mathematics and its applicability in elementary school, 
one of its major theorists include (BRAZIL, 1998 TOLEDO 2009, MOL 2013). It becomes extremely 
important to know the whole process history Science Mathematics experienced until the present day, 
realize that it is a figment of humanity and a knowledge of extreme importance to social relations. It is 
necessary to know its importance in the school space, as well as its applicability in day to day, and 
from that perspective, this paper presents a survey of literature feature, developed in order to meet the 
Science Mathematics in their various contexts. Research has shown satisfactory, as it is a vast field of 
knowledge involving teachings of mathematics, which greatly contribute to understand and solve the 
problems present in society. It is concluded that this work can serve North who have the desire and 
willingness to meet the trajectory of Science Mathematics and its importance on the teaching and 
learning process.  
 
 
Keywords: science, mathematics, historical contextualization, elementary school, teaching methods. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Ciência Matemática é uma das mais antigas da civilização, percebida a 

partir de fragmentos que surgiram desde a pré-história, observados nos desenhos 

das cavernas e nas paredes feitos pelos homens primitivos, os quais fizeram traços, 

riscos e rabisco. De alguma forma, os homens primitivos estavam fazendo uso da 

Matemática sem saber, porém tratava-se de uma Matemática assistemática, uma 

matemática desconhecida e sem organização. (BRASIL, 1998; TOLEDO, 2009; 

MOL, 2013) 

As necessidades do homem primitivo aumentaram e suas práticas de 

atividades surgiram em meio a essa organização social, sendo necessário a busca 

por métodos que pudessem ser utilizados para contar e registrar (GOMES, 2005).  

Como toda ciência exata, a Matemática, foi sendo aperfeiçoada com o 

decorrer dos tempos acompanhando a evolução do homem. Vários sábios e teóricos 

contribuíram para tal processo. Sendo assim, em nossa atualidade o homem como 

no passado busca utilizar novas tendências matemáticas em todos os seus campos 

e aspectos da vida social (TOLEDO, 2009). 

A evolução do conhecimento matemático impulsionou o desenvolvimento de 

diferentes sistemas e formas de representações, processo do qual o conteúdo de 

tratamento da informação também faz parte (DUVAL, 2003). 

O professor, hoje, deve assumir diferentes papeis para ensinar a Matemática, 

sobretudo, durante o Ensino Fundamental quando os alunos têm uma percepção 

mais ampliada, devido estarem em fase de descobertas consigo e com o mundo. 

Por isso o currículo escolar deve comtemplar a ampliação da construção do conceito 

e procedimentos matemáticos de forma que façam sentido para o aluno (BRASIL, 

1998). 

Deste modo, o objetivo geral deste estudo é conhecer a Ciência Matemática e 

sua aplicabilidade no Ensino Fundamental menor. Os objetivos específicos são 

analisar historicamente a Ciência Matemática; compreender o desenvolvimento da 

Ciência Matemática; Refletir sobre a Matemática presente no espaço escolar; 

verificar sua importância para o Ensino Fundamental e investigar o uso de métodos 

para seu ensino.  
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A metodologia de pesquisa aplicada neste estudo caracteriza-se por uma 

pesquisa bibliográfica, a qual “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44). 

Deste modo, o presente trabalho consiste em uma pesquisa realizada por 

meio da análise de livros, artigos, revistas impressas e eletrônicos, entre outros 

materiais que transmitam ideias e informações relacionadas ao tema abordado 

durante a pesquisa, e deem o suporte necessário para o desenvolvimento desse 

trabalho. 

A busca por materiais e documentos foi realizado em bibliotecas públicas 

municipais e nas bibliotecas das universidades as quais se teve acesso; e através 

de trabalhos de conclusão de cursos produzidos por outros universitários, os quais 

disponibilizaram os documentos que auxiliaram nas orientações. A pesquisa em 

meios eletrônicos foi realizada por palavras chaves em sites de busca, sendo 

selecionados somente textos científicos e acadêmicos. 

As questões norteadoras deste estudo são: Como ocorreu o desenvolvimento 

histórico da Ciência Matemática? Quais são os objetivos da Matemática para o 

Ensino Fundamental? Quais os métodos de ensino da Matemática?  

Este trabalho está estruturado em três partes principais. Na primeira parte 

aborda-se a contextualização histórica da Ciência Matemática, mostrando seu 

surgimento, desenvolvimento diante de todo processo histórico social e como é 

apresentada na Escola. Na segunda parte, apresenta-se a importância da 

Matemática no Ensino Fundamental, suas metas e objetivos tanto para o aluno 

quanto para o professor e na última parte explora-se os métodos de ensino que 

muito contribuem para compreensão e aplicabilidade da Matemática. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA CIÊNCIA MATEMÁTICA 

 

1.1 O Surgimento da Ciência Matemática 

 

 A Matemática presente na sociedade contemporânea, desenvolveu-se 

durante um longo período histórico, ganhando novos significados, caracterizando-se 

como uma forma de compreender e atuar no mundo, sendo fruto da construção 

humana e de constantes interações em meio ao contexto natural, social e cultural 

(BRASIL, 1998, p.24). 

 A Matemática é fruto de diversas civilizações, influenciada por diversos 

acontecimentos históricos, sejam eles econômicos, sociais e políticos. 

 O termo Matemática tem origem grega significando conhecimento. 

Pensadores da Grécia Clássica, ao racionalizar a compreensão de quantidades e 

formas, usaram a Matemática como uma forma de pensar, assumindo uma 

importante maneira de entender o mundo, sendo assim entendida como a essência 

do conhecimento (MOL, 2013, p.9).  

 Durante a pré-história, período em que o homem vivia em grupos 

considerados nômades, o conhecimento da Matemática apresentou-se com baixo 

valor intelectual, pois na sociedade primitiva “não havia posses individuais e, assim, 

não era necessário contabilizá-las. Estudos de línguas confirmam essa ideia, 

mostrando diferenciações apenas para os termos um, dois e muitos”. (TOLEDO, 

2009, p.17) 

 Neste período, surgiu o processo rudimentar de contagem - a noção mais 

simples da Matemática. Esse processo não foi algo instintivo, nem inato, uma vez 

que, é fruto da necessidade de quantificar quando o homem passou a fazer 

comparação e correspondência entre os objetos, caracterizando-se numa forma 

natural de contar. Este processo inicial era insuficiente para construir o sistema de 

contagem, sendo necessário chegar a noção de ordem, a qual se originou a partir da 

associação entre os dedos das mãos, conforme observa-se na figura 1 (MOL, 2013, 

p.13). 
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FIGURA 1 – Uso dos dedos para representar grupos de dois a dez 

FONTE: As origens da Matemática 

 

Usar os dedos das mãos e dos pés tornou-se insuficientes para registrar 

grandes quantidades, passou-se a usar diversas pedrinhas, as quais representam 

cada objeto respectivamente. Devido a necessidade de registrar diversas 

informações, as pedrinhas foram então substituídas por marcas em ossos, bastões, 

paredes das cavernas e nós em cordas (TOLEDO, 2009, p.17). 

 

Podia-se também contar fazendo-se ranhuras no barro ou numa pedra, 
produzindo-se entalhes num pedaço de madeira ou fazendo-se nós numa 
corda. Este método simples de registro corresponde ao Princípio da 
Correspondência Biunívoca (GOMES, 2005, p.75). 

  

A correspondência biunívoca é definida por Toledo (2009, p.18) como:  

 

A correspondência entre os elementos de dois conjuntos, de modo que a 
cada elemento de um deles corresponda um e apenas um elemento do 
outro e que, ao término do pareamento, não sobre nenhum elementos de 
qualquer dos conjuntos.  

 

O ato de contar por meio de agrupamentos deu origem ao sistema de 

numeração atualmente utilizado, conhecido como decimal ou base dez. O uso dos 

dedos das mãos, sendo em número de dez foram utilizados como base para o 

sistema.  

Assim, os números surgiram a partir de uma ideia comum da comparação de 

dois conjuntos, “a maneira mais simples que o homem primitivo percebeu para 

representar os números foi a de atribuir a cada idéia um símbolo. Exemplo disto 

encontra-se nas numerações babilônica, egípcia e romana” (GOMES, 2005, p.76-

77). 



15 
 

Com o passar do tempo, surgiram diferentes formas de registrar os termos 

numéricos, sendo que seus primeiros registros foram usados de forma qualitativa, 

fazendo a distinção dos valores e inventado por diferentes povos e civilizações. 

 As antigas civilizações da Mesopotâmia, região situada no Oriente Médio, 

são chamadas de babilônios. O sistema de numeração babilônico caracterizava-se 

por um sistema de agrupamento simples de base 10 para números menores que 60 

e acima de 60 caracterizava-se por um sistema posicional de base 10 ou base 60. 

(GOMES, p.78)  

    

 
FIGURA 2 – Sistemas numéricos Babilônios 

FONTE: As origens da Matemática 

 
O sistema Maia era parecido com o sistema Babilônico. Utilizava-se 

agrupamentos para representar os números grandes, tornado o sistema de 

numeração aditivo e multiplicativo, obedecendo à posição dos números, os quais 

eram representados pelos símbolos de ponto, barra e uma concha, que 

representava o zero. (FERNANDES; SILVA; ALMEIDA, 2010, p.03) 

O sistema de numeração maia era utilizado principalmente para registrar o 

tempo em calendários. (PADRÃO, 2008, p.35) 

Conforme as evidencias históricas, a contagem através dos dedos foi 

determinante para a escolha das bases para o sistema numérico.  

A base 20, usada pelos maias pré-colombianos, teria sido motivada pelo uso 

dos 10 dedos das mãos e dos 10 dedos dos pés. (MOL, 2013, p.14) 

 
FIGURA 3 – Sistemas numéricos Maias 

FONTE: As origens da Matemática 
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O sistema Árabe surgiu por meio de um processo primitivo de contagem da 

forma “um” e “dois” e as quantidades maiores são representadas pela palavra 

“muitos”. (MOL, 2013, p.14) 

Os povos da Índia proporcionaram uma forte contribuição para a Matemática, 

por meio da criação do sistema de numeração decimal e posicional, com o uso dos 

nove símbolos e do zero. Este sistema de numeração, foi resultado de uma longa 

evolução e incorporação de elementos de diversos povos, formando então o sistema 

de quatro elementos: a base decimal, a notação posicional, o uso do zero e uma 

notação para cada um dos dez numerais. À caminho para o Ocidente, através dos 

árabes, sua grafia passou por transformações até chegar a forma atual (MOL, 2013, 

p.63), tal como observa-se abaixo: 

 

 
FIGURA 4 - Desenhos dos numerais presentes no manuscrito Bakhshali, texto matemático hindu 

produzido entre o séc. II a.C. e o séc. III d.C. 
FONTE: Mol, 2013, p.63 

  

Conforme Mol (2013, p.66), a Matemática Árabe possui seu alicerce herdado 

da Grécia Clássica e do Ocidente, particularmente da Índia. Os árabes uniram o 

rigor grego aos conhecimentos babilônicos e hindus, a partir de então, introduziram 

elementos originais que deram um novo significado para a Matemática. 

 
FIGURA 5 – Sistemas numéricos Indo-arábicos 

FONTE: As origens da Matemática 

 

Conforme Padrão (2008, p.69) o povo Hindo muito colaborou para o sistema 

de numeração que se usa hoje. O sistema de numeração atual não foi criado pelo 
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povo indiano, pois suas ideias foram aperfeiçoadas e difundidas pelos Árabes, 

constituindo-se no sistema de numeração denominado indo-arábico.  

Assim, o surgimento da Ciência Matemática constituiu-se de um longo 

processo de investigação das suas origens, descobertas de métodos e 

formalizações que foram desenvolvidas e aperfeiçoadas por diversos povos, o que 

gerou o alicerce da Matemática que se conhece hoje. 

 

1.2 O Desenvolvimento da Ciência Matemática 

 

 Compreender o desenvolvimento da Ciência Matemática requer delinear um 

longo contexto histórico da humanidade, marcado por diversas transformações 

sociais, econômicas e políticas que muito influenciaram nos rumos dessa importante 

disciplina. 

 A Matemática teve forte influência na Grécia Antiga, deixando de ser vista 

como um conhecimento somente empírico, tornando-se uma ciência organizada, 

sistemática e racional. Já na Mesopotâmia e no Egito, caracterizou-se por um 

caráter concreto e prático. Na Grécia, passou a ser essencialmente abstrata e as 

demonstrações e validações tornaram-se fundamentais na sua estrutura (MOL, 

2013, p.29). 

 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):    
 

A Matemática desenvolveu-se seguindo caminhos diferentes nas diversas 
culturas. O modelo de Matemática hoje aceito, originou-se com a civilização 
grega, no período que vai aproximadamente de 700 a.C. a 300 d.C., 
abrigando sistemas formais, logicamente estruturados a partir de um 
conjunto de premissas e empregando regras de raciocínio preestabelecidas. 
A maturidade desses sistemas formais foi atingida no século XIX, com o 
surgimento da Teoria dos Conjuntos e o desenvolvimento da Lógica 
Matemática (BRASIL, 1998, p.25). 
 

A Ciência Matemática é, portanto, fruto de diversos momentos históricos, 

porém ganhou novos significados no século XVIII, momento em que a sociedade 

vivenciou a revolução filosófica, científica e cultural, período conhecido como o 

“Século das Luzes”. Neste período histórico, o homem passou a acreditar no poder 

da razão, tornando-se um importante instrumento de transformação da sociedade. 

Neste período, emergem as ideias democráticas e liberais, que contribuíram para 

significativas transformações econômicas, motivando a Revolução Industrial (MOL, 

2013, p.113). 
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 Os séculos XVIII e XIX foram marcados por avanços tecnológicos, 

intensificação do comércio e evolução dos meios de transportes. A Revolução 

Industrial representou um grande avanço para sociedade e possibilitou um 

significativo triunfo da tecnologia afetando de forma significativa a valorização da 

Matemática, a qual passou a ser vista como uma importante disciplina e ferramenta. 

Assim, as comunidades científicas passaram a se organizar, criando academias, as 

quais objetivaram a ampliação do ensino e pesquisa desta importante Ciência (MOL, 

2013, p.113). 

 Na Europa Ocidental ocorreu uma expressiva expansão e democratização do 

ensino universitário. A criação de vagas para Professores de Matemática motivou a 

profissionalização da pesquisa. As universidades tornaram-se importantes centros 

de produção matemática.  

 

Na segunda metade do século XIX várias sociedades de matemática, 
nacionais e locais, foram fundadas, tais como a London Mathematical 
Society (1865) e a Société Mathématique de France (1872). Elas também 
passaram a publicar suas próprias revistas de matemática (MOL, 2013, 
p.114). 

 

 O uso da razão tornou-se instrumento de transformação do mundo. Assim, 

em 1970 na Académie des sciences, formou-se uma comissão de matemáticos com 

o objetivo de criar um novo sistema de medidas, assim nasceu o sistema métrico 

decimal. A Ciência Matemática sofreu influências com a criação deste sistema, o 

qual foi desenvolvido para substituir diversos sistemas até então utilizados (MOL, 

2013, p.114). 

 A Matemática tornou-se uma ciência viva, presente no cotidiano das pessoas, 

mas principalmente nas universidade e centros de pesquisas contemplada pela 

produção de novos conhecimentos, tornando-se instrumento útil para solução de 

problemas científicos e tecnológicos (BRASIL, 1998, p.24). 

 Concorda-se com Gomes (2005, p.91) quando este afirma que “a Matemática 

está presente em nossas vidas, desde um simples contar até a utilização de 

sofisticados computadores”.  

 Então que a Matemática se faz presente nas diferentes relações sociais, por 

exemplo, em simples situações quando se pretende quantificar, contar, medir, ou 

quando se pretende usar técnicas de cálculo mais sofisticadas com uso de 

computadores nos grandes centros de estudos e pesquisas. 
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1.3 A Matemática na Escola 

 

 A Matemática compreende um campo fértil de conhecimento fundamental e 

necessário para entender o mundo, assim como atuar sobre ele. Refletir sobre a 

Matemática presente no espaço escolar, tornou-se necessário, uma vez que esta 

importante ciência é usada em quase todas as áreas de conhecimento e se 

apresenta em diversas situações cotidianas, de modo a despertar o interesse do 

aluno motivando-o na busca de solução dos problemas do dia a dia. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam 
capacidades de natureza prática para lidar com a atividade matemática, o 
que lhes permite reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, 
tomar decisões. Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a 
aprendizagem apresenta melhor resultado (BRASIL, 1998, p.37). 

 

 Discutir a Ciência Matemática no espaço escolar, possibilita entender qual 

seu papel no processo de ensino e aprendizagem, permitindo analisar como a 

disciplina está sendo desenvolvida na escola, como o aluno usa esse conhecimento 

de modo que estimule a ampliação do raciocínio lógico, a memória e a capacidade 

de análise crítica.  

 Há uma certa distância entre o conhecimento estudado na escola e o que 

realmente deve acontecer no processo de ensino e aprendizagem do conhecimento 

matemático. Ao invés de fazer sentido para o aluno, muitas vezes os conteúdos são 

tratados de forma isolada apoiando-se num mesmo recurso servindo apenas para 

aprendizagem de suas noções não levando em conta novas extensões, 

representações ou conexões com outros conceitos (BRASIL, 1998, p. 22). 

 Outra situação que merece atenção é a falta de importância dada ao 

conhecimento prévio do aluno. A matemática ensinada na escola, muitas vezes, 

deixa de lado a riqueza de conteúdos provenientes da experiência pessoal do aluno, 

subestimando-o e privando-o de um conhecimento significativo para sua vida 

(BRASIL, 1998, p. 23). 

 A Matemática precisa ser aplicada com o objetivo de desenvolver o aluno em 

todos seus aspectos, contribuindo para formar cidadãos que possam criar 

estratégias de ações, fazendo sentir-se um ser importante para o meio social. 
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 O professor deve assumir uma postura de mediador, realizar investigações 

em sala de aula, promovendo a interação entre os alunos, estimulando um espírito 

investigativo na busca de novas descobertas e soluções de problemas matemáticos, 

assim como da própria realidade (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2005). 

 A Matemática ensinada na escola deve permitir a interpretação e busca de 

solução de inúmeras situações. É necessário que a realidade do aluno e o 

conhecimento matemático estejam estritamente ligados, estimulando a confiança e 

autonomia no aluno, assim como sua capacidade para enfrentar diversos desafios 

sejam eles escolar ou extra escolar. 
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2 IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Pretende-se, neste capítulo, mostrar a importância do processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental, quais os objetivos e 

perspectivas dessa ciência para o aluno e para o professor de forma que ambos 

possam caminhar juntos tornando o processo de ensino e aprendizagem mais 

significativo. 

Quando se discute acerca da importância da Matemática no Ensino 

Fundamental, percebe-se que esse conhecimento em diversas situações é 

influenciado negativamente, o que acaba interferindo, por sua vez, na importância 

que os alunos dão para sua formação. A Matemática muitas vezes ensinada por 

meio da mecanização dos processos de resolução sem compreensão, ainda é 

motivo de retenção.  

Faz-se necessário que o aluno do ensino fundamental compreenda a 

importância da matemática para sua vida, perceba na Educação escolar uma 

importante ferramenta de atuação na sociedade, meio em que adquire e produz 

conhecimento. Visto que a Educação no Ensino Fundamental é assegurada na Lei 

de Diretrizes e Bases Nacional-LDB, ressalta que no seu Art. 5º: 

 

O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo (BRASIL, 1996, 
p.02) 

 

Assegurado legalmente, o Ensino Fundamental tornou um direito de todos os 

cidadãos em receber uma educação de qualidade, o que faz dele um agente 

transformador do próprio meio. 

O ensino da Matemática apresenta finalidades fundamentais para a formação 

do aluno durante o Ensino Fundamental, motivando-o atuar na sociedade com 

espírito crítico e investigativo, sendo capaz de usar do conhecimento sistemático na 

busca de soluções de problemas sociais (BRASIL, 1998, p.63). 

Dentre os objetivos gerais para o Ensino Fundamental presentes no 

Parâmetro Curricular Nacional voltado ao ensino da Matemática tem-se: 
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Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 
característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 
curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas; Fazer observações sistemáticas de aspectos 
quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre 
eles, utilizando o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, 
algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); Selecionar, organizar e 
produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 
criticamente; Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, 
representar e apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas 
conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre 
ela e diferentes representações matemáticas; Sentir-se seguro da própria 
capacidade de construir conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 
auto-estima e a perseverança na busca de soluções; Interagir com seus 
pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de 
soluções para problemas propostos, identificando aspectos consensuais ou 
não na discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos 
colegas e aprendendo com eles (BRASIL, 1998, p. 7). 

 

Os objetivos apresentados implicam, portanto, em envolver o aluno e toda 

classe escolar numa ação pedagógica que faça sentido para a vida escolar e extra 

escolar. São ações que valorizam o saber matemático aprendido em sala de aula, 

muitas vezes presente nas relações cotidianas. 

O ensino da Matemática deve fazer parte do mundo real, em que o aluno 

possa fazer aplicação dos conhecimentos em diversas situações do seu cotidiano. 

Quando o professor oferece um ensino dinâmico, atrativo e criativo, isso possibilita 

desenvolver no aluno um pensamento crítico, sendo autônomo para utilizar suas 

competências com senso de investigação e criação (BOERI; VIONE, 2009, p.19). 

Compreende-se que o ensino da Matemática deve fazer sentido para o aluno, 

esse é o grande desafio do ato de educar, pois quando a matemática é percebida 

nas diversas situações do dia a dia, isso estimula o aluno ao aprendizado das 

operações, o que influencia no seu desenvolvido intelectual e social. 

Faz-se necessário que o professor estimule o alcance dos objetivos propostos 

para o ensino da Matemática, pois “o conhecimento matemático precisa fazer parte 

da formação do professor para que este possa mostrar aos alunos a face falível e 

em constante reformulação da matemática” (BRASIL, 1998, p.38). 

O alcance dos objetivos são de extrema importância, pois permite que o 

trabalho do professor seja reconhecido devido ao sucesso de aprendizagem dos 

alunos, que observam no conhecimento proporcionado pela disciplina Matemática, 

conforme caracterizada por Brasil (1998, p. 24) “uma forma de compreender e atuar 

no mundo”. 
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Porém, infelizmente, muitas vezes a escola bloqueia ou dificulta o processo 
de aprendizagem justamente por impor a transmissão de conhecimentos em 
matemática de forma estanque, isolada, repetitiva e sem aplicações, não 
permitindo uma construção e desenvolvimento lógico no educando 
(BOERI&VIONE, 2009, p.10). 

 

Percebe-se que o ensino é visto hoje como um processo de transmissão de 

conhecimentos. Cabe ao professor conhecer sua área de atuação e as expectativas 

de aprendizagem de seus alunos para que então possa estimular a investigação e 

participação de todos de forma voluntária e prazerosa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltam ainda que: 

 

Não tendo oportunidade e condições para aprimorar sua formação e não 
dispondo de outros recursos para desenvolver as práticas da sala de aula, 
os professores apóiam-se quase exclusivamente nos livros didáticos, que, 
muitas vezes, são de qualidade insatisfatória. (BRASIL, 1998, p.21) 

 

O maior desafio que o Brasil enfrenta é a falta de uma formação qualificada 

para professores de matemática, assim como as péssimas condições de materiais e 

espaços para desenvolver seu trabalho. (BRASIL, 1998, p.21-22) 

 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, durante o ensino da 

Matemática é importante que o Professor oriente seu trabalho a partir de importantes 

objetivos, dentre eles:  

 

Identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos, de 
suas ramificações e aplicações; Conhecer a história de vida dos alunos, 
seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas condições 
sociológicas, psicológicas e culturais; Ter clareza de suas próprias 
concepções sobre a Matemática, uma vez que a prática em sala de aula, as 
escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as 
formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções. 
(BRASIL, 1998, p.36) 

 

Nesse sentido, o professor que atua no processo de ensino da Matemática é 

percebido como um agente transformador do processo de ensino e aprendizagem, o 

qual é orientado por objetivos para sua prática, devendo proporcionar um ensino 

com sua devida importância, no intuito de valorizar o conhecimento prévio do aluno 

estimulando-o a resolver os cálculos matemáticos, que se fazem presentes também 

no seu dia a dia. (BRASIL 1998, p.37)   
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3 OS MÉTODOS DE ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Atualmente, a Matemática possui diversas possibilidades para ser 

desenvolvida em sala de aula. Na Educação Matemática, encontram-se importantes 

instrumentos metodológicos que muito contribuem para a compreensão e a 

aplicabilidade da disciplina. 

A busca por diversos métodos para o ensino da matemática tornou-se uma 

necessidade de tornar o processo de ensino e aprendizagem da disciplina um saber 

prazeroso e principalmente com significado para a vida do aluno. Dentre os diversos 

métodos de ensino da matemática, temos: a História da Matemática, a Resolução de 

Problemas, Uso de Tecnologias, Uso de Jogos. (BRASIL 1998; TOLEDO 2009) 

História da Matemática oferece grande contribuição para o processo de 

ensino e aprendizagem, pois possibilita compreender a matemática como um 

processo histórico de criação do homem, a qual foi surgindo devido as necessidades 

e preocupações em diversas culturas, propiciando ainda, compreender toda 

trajetória da ciência matemática até chegar as suas concepções conceituais e 

fórmulas (BRASIL, 1998, p.42). 

Para Toledo (2009, p.13), este método possibilita compreender a disciplina 

como criação humana, que originou-se da necessidade de diversas culturas. Diante 

seu processo de ensino e aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de 

atitudes e valores favoráveis ao conhecimento matemático, assim como torna-se um 

veículo de informação cultural.  

Há um interesse de trabalhar em sala de aula o ensino de Matemática com 

auxílio histórico (MENDES apud GOMES 2005, p.68), pois: 

 

[...] a investigação histórica como uma alternativa metodológica para o 
ensino de matemática começa a despertar o interesse dos educadores 
matemáticos preocupados com o processo de construção do conhecimento 
a partir da utilização da história como recurso para tal. 

 

As diversas possibilidades de ensino e aprendizado, que a história da 

Matemática apresenta, torna a disciplina interessante tanto para o professor quanto 

para o aluno e pode contribuir significativamente no crescimento institucional, pois 

este método permite compreender a trajetória desta ciência no mundo como um 
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resultado de longo processo de evolução e crescimento científico e social, o qual 

veio proporcionar significativos ganhos para humanidade. 

A Resolução de Problemas é também um importante método de ensinar a 

Matemática, pois possibilita ampliar o conhecimento dos conceitos e procedimentos 

matemáticos, através de situações problemas presentes no mundo. Estimula a 

capacidade do aluno na busca de soluções e informações que estão ao seu alcance 

(BRASIL, 1998, p.40). 

De acordo com Toledo (2009, p.84), ensinar os problemas de matemática vai 

além de envolver situações com simples aplicação de operações, uma vez que a 

educação volta-se para o desenvolvimento integral do ser humano, estimulando 

analisar e criticar as informações que recebe de forma a selecionar, as que são úteis 

para sua vida. 

A Resolução de Problemas é um importante método para o ensino e 

aprendizagem da matemática, pois o uso de problemas desafia a curiosidade e 

despertam o interesse dos alunos na busca de soluções. Conforme Polya (2006) 

usar a resolução de problemas em sala de aula, requer indagações e sugestões que 

possam estimular no aluno a capacidade de resolver problemas da própria 

realidade, cabendo ao professor torna-se mediador deste processo, estimulando no 

aluno, o interesse em solucionar problemas, sejam da disciplina matemática e até 

mesmo os cotidianos. 

O uso de Tecnologias para o ensino da matemática, surge em meio ao 

processo tecnológico que a sociedade vivencia. Usar as tecnologias para 

compreender a Matemática torna-se um método de amplas possibilidades no 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que, as tecnologias são instrumentos 

atraentes que a maioria dos alunos tem contato cotidianamente.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 

As tecnologias em suas diferentes formas e usos, constituem um dos 
principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que 
exercem nos meios de produção e por suas conseqüências no cotidiano das 
pessoas (BRASIL, 1998, p.43) 

 

Deste modo pode se dizer que, a utilização das tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática contribui para a transformação da sociedade, 
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pois torna o aluno mais crítico, questionador, investigativo, sendo autônomo do 

próprio conhecimento.  

Para Toledo (2009, p.13), o ensino com o uso de calculadoras, computadores 

e outros instrumentos tecnológicos pode contribuir para o aprendizado da 

Matemática, pois é uma nova forma de comunicar e conhecer. Quando se usa da 

calculadora, ela torna-se um instrumento motivador, estimula uma postura 

exploratória e investigativa. O uso do computador estimula o aprendizado do aluno 

com os próprios erros, assim como na interação com aos colegas. E por apresentar 

um carácter lógico-matemático, o computador torna-se um grande aliado no 

desenvolvimento cognitivo do aluno. 

O uso do computador possibilita um ganho qualitativo durante o processo de 

ensino e aprendizado da Matemática pois “contribui para que o educando perceba 

esta disciplina de forma mais abrangente e integral, mediando e contribuindo para o 

seu desenvolvimento lógico e cognitivo” (BOERI&VIONE, 2009, p.46). 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Uso de jogos é um 

importante método de ensino da matemática. O Uso de Jogos tornou-se 

interessante, pois permite resolver problemas matemáticos de forma atrativa, sem 

perceber o aluno resolve situações de cálculos, aprende conceitos e procedimentos 

matemáticos, o respeito as regras e ao mesmo tempo o aluno se diverte. Assim: 

 

Os jogos propiciam a simulação de situações problema que exigem 
soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações; 
possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez 
que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma 
natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, 
p.46). 

  

Os jogos portanto, propiciam meios de transformação da ação humana, pois 

estimula criar estratégias na busca de soluções imediatas, assim como o 

aprendizado através do erro. 

Os PCNs ressaltam ainda que, os jogos influenciam na formação de atitudes, 

da criticidade, que muito contribui quando se enfrenta desafios indo a busca de 

possíveis soluções. E mais, instiga criar estratégias, assim como a possibilidade de 

alterá-las, caso não tenha resultado esperado (BRASIL, 1998, p.47). 
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Assim, o jogos mechem com a imaginação e o conhecimento, desafiam a 

busca de solução e o alcance dos objetivos, a partir do fazer sem obrigação que se 

aprende matemática, assim como o respeito as regras. 

Como se vê o ensino da matemática pode ser desenvolvidos por vários 

processos, os quais não são excludentes, ao contrário são complementares, de 

modo que o professor pode aplicá-los em sala de aula nos diversos conteúdos da 

disciplina. O importante é alcançar os objetivos de ensinar a matemática, fazendo-a 

ter sentido para o aluno, e que o mesmo possa ser capaz de aplicá-la na vida 

cotidiana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou uma pesquisa bibliográfica com o intuito de 

conhecer a Ciência Matemática e sua aplicabilidade no Ensino Fundamental. Diante 

disto apresentou-se sua trajetória, analisando seu desenvolvimento histórico em 

meio a um longo processo de reflexão quanto a sua importância no espaço escolar, 

especialmente no Ensino Fundamental, investiga o uso de métodos para seu ensino.  

Dessa forma, o presente trabalho é fruto de uma longa e motivante pesquisa 

constituindo-se de importantes referências de livros, artigos, revistas impressas e 

eletrônicos, entre outros matérias que muito contribuirão para efetiva conclusão e 

alcance dos objetivos propostos. 

Durante esta pesquisa, torna-se compreensivo que o desenvolvimento 

histórico da Ciência Matemática percorreu um longo trajeto, em que teve forte 

contribuição do próprio homem quando sentiu a necessidade de organizar-se 

socialmente. 

Ressalta-se também que os objetivos da Matemática para o Ensino 

Fundamental apresentados nesta pesquisa são de extrema importância para o 

sucesso do processo de ensino e aprendizagem, pois orienta aplicar a disciplina de 

forma que dê sentido tanto para o professor durante sua prática, quanto para o aluno 

quando percebe esse importante conhecimento como fruto da sociedade e presente 

no seu dia a dia.  

Quanto aos métodos de ensino, este trabalho apresentou de forma clara e 

significativa importantes métodos de se trabalhar o saber matemático, tornando 

assim esse conhecimento fundamental para o desenvolvimento do aluno, uma vez 

que o ensino da matemática é compreendido de um vasto campo de conhecimentos, 

os quais podem ser apresentados de diversas formas adequando a realidade de 

cada escola, cada classe e cada aluno, respeitando assim as particularidades dos 

sujeitos sociais.  

Percebe-se uma contribuição positiva deste trabalho, o qual nos apresenta 

uma Matemática rica em conhecimentos, fruto das relações sociais. Assim como um 

saber necessário que contribui para o processo de ensino e aprendizagem 

despertando o interesse e motivando nos alunos uma aprendizagem significativa.   

Conclui-se que as questões levantadas ao início desta pesquisa puderam ser 

respondidas, o que condicionou o alcance dos objetivos propostos. Assim esse 
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trabalho veio contribuir tanto para os sujeitos de sua construção, assim como para 

os dele vierem a disfrutar, pois pode se tornar um norte para novas e importantes 

pesquisas acadêmicas sobre o assunto. 
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