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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com intuito de analisar e compreender a 

importância da formação dos professores de matemática e o conhecimento dos 

métodos de ensino. Objetivou-se em entender o trajeto histórico da matemática e os 

vários métodos de ensino que os professores podem utilizar para ensinar a disciplina 

e como podemos contextualiza-la. A pesquisa vem mostrar que podemos oferecer 

um ensino de qualidade, mas que seja atrativo para os alunos, que venha despertar 

interesse em aprendera disciplina, que algumas barreiras devem ser quebradas e 

que mudanças são necessárias para que os professores transmitam um ensino de 

matemática com qualidade, prazeroso e criativo para seus alunos. A pesquisa foi 

feita com a visão de que são poucos os alunos que realmente gostam de 

matemática e que devemos mudar esse conceito proporcionando um aprendizado 

diferenciado. Os procedimentos utilizados foram de analisar as teorias de cada 

método de ensino, expondo alguns para que possam servir de sugestão para os 

professores, assim também podemos examinar alguns projetos que são 

diferenciados. 

 
Palavras-chaves: Formação dos Professores; Método de Ensino; Ensino de 

Matemática; Prazeroso; Criativo.



 

ABSTRACT 

This assignment was developed with the intention of analyzing and comprehending 

the importance of the formation of math teachers and knowing the teaching methods. 

It is focused on understanding the historical path of mathematics and the various 

methods teachers can use to teach the discipline and how we can contextualize it. 

The research shows that we can offer a quality education, but that is also attractive to 

students, and could awaken in them the interest to learn it, though some barriers 

need to be broken and change is necessary so that the teachers may transmit a 

good, pleasurable and creative math education to their students. The research has 

been made with the vision that few are the students who truly enjoy math and we 

must change this concept by providing a differentiated teaching. The proceedings 

used were analyzing the theories of each teaching method, exposing some so as to 

be of suggestion to teachers, so that we could also examine some projects which are 

differentiated. 

 

Keywords: Teacher Formation; Teaching Methods; Math Teaching; Pleasurable; 

Creative 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo dessa pesquisa busca mostrar as várias metodologias de 

ensino, para a aprendizagem da disciplina de matemática, mostrando a diversidade 

de maneira que pode ser transmitida aos alunos. 

A matemática não é só um conteúdo para ser trabalhada dentro da sala 

de aula, existem recursos que podem ser explorados e aprofundados para uma nova 

aquisição, utilizando as metodologias adequadas para esse desenvolvimento, 

levando a ultrapassar o ambiente escolar. A matemática vai além de ser uma 

matéria de cálculos, ela atua também em diversas esferas, e busca a integração 

escola, comunidade e professores. 

Ao pensarmos na matemática automaticamente lembramo-nos das 

contas, números, geometria e gráficos, é esse pensamento que devemos mudar, 

pois, ela vai além, e está presente em nosso cotidiano como nos sistemas de 

software, programação de celulares, na tecnologia em geral, fazendo à diferença 

dentro e fora da sala de aula. 

A matemática pode ser aplicada diariamente, por profissionais de áreas 

distintas, com sua importância nas ações e nas aplicabilidades. Observa-se que a 

matemática ultrapassa a área da educação obtendo resultados significativos em 

qualquer ambiente diferenciado, entretanto, para que tudo isso ocorra ela deve ser 

bem trabalhada dentro das escolas, sendo desenvolvida corretamente, incentivada, 

explorando os recursos e benefícios possíveis. 

Para que todo esse desenvolvimento seja possível o professor tem que 

buscar uma constante aprendizagem, buscando sempre aperfeiçoamento, 

procurando aprimorar seu intelecto, afinal mesmo já formado deve manter-se em 

constante crescimento profissional, buscando sempre atender as necessidades de 

seus alunos, proporcionando assim, um ensino diferenciado, que leve a um aumento 

da motivação, desenvolvimento, autoconfiança dos seus alunos perante a 

aprendizagem. 

O estudo será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica com 

objetivo de oferecer uma visão ampla sobre o tema proposto, sendo desenvolvido 

em três capítulos, sendo o primeiro destinado a história da matemática, o segundo 

falando sobre as metodologias de ensino, e o terceiro analisando as dificuldades 

enfrentadas pelos professores e quais as possibilidades de ensino. 
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O presente trabalho tem como objetivo principal descrever as 

metodologias de ensino e as possiblidades que os professores tem para ensinar a 

disciplina de matemática. Para que o objetivo seja atingido será utilizada a pesquisa 

bibliográfica de autores como: Zanardini (2017), Penteado (1979), Libâneo (1994), 

Piletti (1997), Cambi (1999), Aranha (2006) Freire (1996) e outros. 
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1. HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

A matemática surgiu com a necessidade do homem em querer resolver os 

problemas que enfrenta em seu cotidiano como, por exemplo: contabilizar os seus 

bens, seja eles animais, terras e tudo aquilo que tivesse importância. 

 
Acredita-se que a capacidade de contar surgiu por necessidade, há 
aproximadamente 50 mil anos. O processo de contagem e o conceito de 
número eram bastante primitivos, mas muito importantes, pois os indivíduos 
da época precisavam saber quantos membros havia na tibo, o tamanho de 
seus rebanhos, o número de inimigos e outras quantidades que garantiam 
sua sobrevivência. (ZANARDINI, 2017, p.18). 

 

Conforme diz Zanardini (2017), além da necessidade de relacionar e 

armazenar os fatos, eles também registravam as quantidades e o tempo que 

passava, levando aos primeiros vestígios da forma de contar relacionados à 

matemática, que futuramente se tornaria os números que conhecemos hoje, tudo 

estava relacionado com tarefas simples, que hoje fazemos sem dar muito valor, já 

para eles era de grande importância. Entretanto, como tudo na história tem uma 

evolução, a matemática teve a sua. 

 
Registros mostram que os povos primitivos utilizavam a correspondência 
biunívoca para associar as quantidades desejadas, fazendo ranhuras em 
pedaços de pedra ou bambu, nós em pedaços de cordas, ou, ainda entalhes 
em madeira. (2017, p.18). 

 

A aprendizagem de um novo conhecimento é essencial para o 

desenvolvimento da humanidade, que vivenciou durante sua evolução a 

necessidade de se desenvolver mentalmente e fisicamente, a matemática esteve 

presente em toda essa caminhada. 

Zanardini (2017) fala que a matemática teve muitas passagens históricas, 

em meados de 3.200 a.c. no Egito, por exemplo, com a verificação de intervalos de 

tempo para plantio, depois com a necessidade de contabilizar os bens, assim 

também foi utilizada em construções de obras que possuíam várias finalidades, 

podemos presencia- lá com medidas e cálculos excelentes, através da 

indispensabilidade encontramos registros desses princípios, e das primeiras 

versões.
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Destaca-se também, que eles fizeram parte dos primeiros construtores ou 

engenheiros, utilizando-se da matemática nas construções das pirâmides e 

monumentos deslumbrantes. 

 
A descoberta de dois papiros importantes permitiu que se soubesse mais a 
respeito dos desenvolvimentos matemáticos dos egípcios. O papiro de 
Moscou também conhecido como papiro Golonishev, foi escrito por volta de 
1850 a.C. e nele há um texto matemática contendo 25 problemas. O outro, 
mais famoso, é o papiro de Rhind, ou papiro de Ahmes com data 
aproximadamente de 1650 a.C. Ele contém um manual prático sobre 
mantem ética, uma coleção de 85 problemas relacionados e a descrição dos 
métodos de multiplicação e divisão dos egípcios, o uso de frações unitárias, 
o uso do método da falsa posição, a forma de se obter a área de um círculo 
e muitas aplicações da matemática problemas do cotidiano. (ZANARDINI, 
2017, p.24 e 25). 

 
Seguindo a história, Zanardini (2017), fala que podemos observar a 

matemática presente na Babilônia. Com o poder e a influência que tinham em 

relação ao comércio e a expansão de seu império, eles se aprimoraram mais ainda 

na utilização desse procedimento, como por exemplo, contabilidade, cobrança de 

mercadorias e impostos, fazendo com maestria contando com a ajuda de escribas 

para cuidar dos registros, e fazer comparações de medidas para que conseguissem 

definir o peso dos objetos. 

 
Acredita-se que a matemática mesopotâmica seja mais antiga que a 
egípcia. Na Babilônia, no sistema de numeração, a base 60 era utilizada. Os 
números inferiores a 60 formavam um sistema de agrupamento simples de 
base 10, e os superiores a 60 usavam o sistema posicional. Nesse caso, o 
sistema babilônico era um sistema misto de numeração. (ZANARDINI, 2017, 
p.30). 

 

Já com os gregos as contribuições foram bem além, suas influências, o 

desenvolvimento e expansão da matemática são refletidos até hoje no nosso 

cotidiano. Através desse interesse, vieram grandes pensadores e matemáticos 

como: Tales de Mileto, Pitágoras, Zeno, Demócrito, Platão, Eudoxo, Euclides, 

Arquimedes, Apolônio, entre outros, no decorrer disso adquirimos grandes teoremas 

que são essenciais atualmente. (Zanardini, 2017) 

Houve com todos esses matemáticos e pensadores um progresso maior 

nessa área, com isso denominado como ciência, pois tudo que deduziam eles 

provavam rigorosamente suas teorias. Desta maneira levando também a continuar 

as pesquisas e estudos de outros povos.
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O racionalismo passou a ganhar mais importância, e questões filosóficas 
passaram a ter maior relevância no cotidiano dos povos. Questionamentos 
também começaram a ocorrer na matemática. O “como“ passou a dar lugar 
para o “por quê”. Não batava saber como resolver os problemas 
matemáticos existiam. [...] A característica dedutiva da matemática, que é 
sua verdadeira essência, passou a vigorar com mais força. (ZANARDINI, 
2017, p.36) 

 
Segundo Boyer e Marzbach (2012), os chineses também tiveram suas 

contribuições para o estudo da matemática podemos ver através de diagramas e 

construções deixando evidente a utilização de cálculos matemáticos, entretanto 

tiveram grandes perdas de documentos com o passar dos anos, que poderiam ter 

contribuído para avanço de teoremas. 

 
Entretanto, datar os documentos matemáticos da China não é nada fácil. 
Não se conhece nenhuma versão dos primeiros clássicos que tenha se 
preservado. Um conjunto de textos em faixas de bambu, descoberto no 
início da década de 1980, projeta alguma luz sobre a idade de alguns 
clássicos relacionados, pois foram encontrados selados em tumbas que 
datam do século dois a.C. (BOYER; MERZBACH, 2012, p.148) 

 

Na Índia como aconteceu na china, foi se perdendo ao longo da história 

registros de teoremas, e pesquisas não foram concluídas, mas ainda deixam suas 

contribuições. 

 
Existem evidências de um sistema estruturado de pesos e medidas e foram 
encontradas amostras de numeração com base decimal. Entretanto, durante 
este período e nos séculos seguintes, ocorreram grandes movimentos e 
conquistas de povos no subcontinente indiano. Muitas das línguas e dialetos 
que apareceram como resultados ainda não foram decifrados. É, portanto, 
difícil traçar um mapa do espaço-tempo das atividades matemáticas nesta 

vasta região. (BOYER; MARZBACH, 2012, p.157). 

 
Os tempos foram passando e a história foi acontecendo, a matemática se 

aprimorando e ganhando contribuições de vários povos e matemáticos, isso foi 

acontecendo da seguinte maneira, na medida em que a necessidade surgia ia se 

aprimorando os teoremas que usamos até os dias atuais. A matemática vem 

existindo para criar soluções para os problemas não resolvido
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2.1 A amplitude da eficiência da matemática. 

 
Como vimos à matemática tem uma relação muito grande com a 

humanidade, sua importância é evidente. Mas com o passar dos anos ela vem se 

tornando a área de conhecimento que possui poucos adeptos, não importando a 

idade. 

Zunino questiona porque essa relação de desgosto pela disciplina dentro 

e fora da sala de aula? Muitos alegam que ela causa raiva, temor ao se aprender, 

não gostam e aprendem, pois são abrigados. 

 
[...] matemática é a disciplina de que menos gostam, e muitos poucos as 
que a escolhem como uma de suas disciplinas prediletas. [...] Os 
argumentos que com maior frequência elas utilizam para justificar seu 
desgosto frente a esta disciplina são dois: “A matemática é complicada” e 
“Não gosto de fazer contas”. (1995, p.04). 

 
Uma visão muito consistente para um conteúdo tão importante em nossa 

formação. Por que eles não gostam? Seria a forma como foi ou são administradas 

as aulas? Como foi ou é ensinado, cobrando e absorvido? Tudo indica que sim, pois 

todos os problemas com matemática são alegados que começaram nos anos 

escolares. 

Se ela tem o seu valor, sendo integrante para um entendimento maior da 

sociedade, devíamos dar uma atenção adequada ao seu aprendizado. 

 
[...] tem importância porque prepara a criança para racionar com rapidez e 
porque se deve saber utilizá-la na vida diária; é uma disciplina instrumental 
– como a leitura- que ajuda a compreender as demais matérias; é uma 

ciência “muito completa”, porque é exata. (ZUNINO, 1995, p.04 e 05). 

 

De acordo com Zunino (1995, p.08), podemos identificar que os 

estudiosos da matemática utilizaram vários métodos para encontrar um caminho e 

solucionar suas teorias, sendo assim, os professores deveriam utilizar metodologias 

diferenciadas para ensinar seus alunos, mostrar maneiras e técnicas que levem a 

compreensão de maneira eficiente. 

 
Significa, porém, que a aprendizagem não pode ser concebida como um 
processo totalmente determinado pelo ensino sistemático, que a atividade 
intelectual do sujeito desempenha um papel essencial na apropriação do 
conhecimento, que é possível aprender interagindo com os objetos e 
consultando com os demais, que a partir destas interações o sujeito em 
questão (o aluno) expõe múltiplos problemas de conhecimento e tenta 
resolvê-los. 
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Sentindo essa necessidade dos alunos, vamos apresentar alguns 

métodos que podem ser usadas dentro e fora de salas de aulas, em qualquer ano de 

escolaridade, não importando a idade e em qual etapa o aluno encontra-se, podendo 

estar nos primeiros anos de aprendizagem ou até em graduações, que tenha em seu 

currículos as disciplinas que envolva a matemática, assim utilizando os métodos 

adequados e fazendo os ajustes necessários vamos ter um ensino de qualidade e 

diferenciado, proporcionando uma nova visão do ensino da matemática e sua 

importância para nossas vidas. 
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2. NOVOS CAMINHOS EM BUSCA DO CONHECIMENTO 

 
 

Como analisamos, no capítulo anterior, houve todo um processo para as 

construções das teorias da matemática, podemos ter notado que os pensadores se 

utilizaram de diferentes métodos, caminhos e possibilidades para realizar suas 

pesquisas e desenvolver suas próprias teorias, as que conhecemos hoje. 

Tendo esse pensamento e analisando o que diz Penteado (1979), ficamos 

nos perguntando por que os professores se prendem tanto a um único método de 

ensino, e não exploram as várias possibilidades que existem para transmitir os 

conteúdos a seus alunos, buscando inovações para dentro do ambiente escolar, 

levar nossos alunos para uma realidade mais família e estimulante, dando 

expectativa de uma realidade educacional diferenciada. 

 
[...] novos meios no domínio da educação apresentam condições para 
ampliar o próprio campo da educação, melhorando-lhe a qualidade, Apesar 
do atraso dos programas de ensino da disciplina Didática e Metodologia e 
Prática de Ensino nas nossas escolas de formação de professores de 
primeiro e segundo grau e da evidente falta de uma bibliografia crítica e 
genuinamente nacional, mais voltada para realidade cotidiana de nossas 
dificuldades pedagógicas, estamos diante da necessidade de esforços 
consideráveis para na inovação da didática brasileira, na esperança de que 
ela seja mais rentável, fornecendo novos instrumentos para uma educação 
mais vasta e mais eficiente. (PENTEADO, 1979, p.07). 

 

Buscando a melhor qualidade de ensino para geração do século XXI 

vamos apresentar algumas das metodologias de ensino que mais encontramos em 

salas de aula, essas deveriam expressar um envolvimento geral no processo 

educacional da sociedade. 

Os métodos de ensino, segundo diz Libâneo (1994), são caminhos de 

possibilidades que temos para conduzir nossos alunos até o conhecimento 

desejado, está no professor fazer as escolhas para facilitar essa caminhada, 

buscando meios adequados para atingir os objetivos que serão propostos pelo meio, 

e quais suas expectativas para o futuro de cada um. 

Os métodos de ensino foram divididos ao longo dos anos, a partir da 

transformação da sociedade e suas necessidades, têm os métodos tradicionais e 

novos, dentre os novos houve uma grande ramificação que também iremos 

apresentar, esses também podem ser encontrados como educação tradicional e 

renovada, elas se diferenciam em muitos aspectos, tendo características bem 
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diferentes umas das outras, as quais analisaremos em detalhes. 

Os métodos de ensino têm o objetivo de mostrar as relações entre o que 

estamos estudando, que já vimos e o que era apresentado, fazendo interligação com 

as necessidades da realidade humana e social, sendo o professor o guia. 

 
Intermediando esse processo, os métodos de ensino são ações, passos e 
procedimentos vinculados ao método de reflexão, compreensão e 
transformação da realidade, que sob condições concretas de cada situação 
didática, asseguram o encontro formativo entre o aluno e as matérias de 
ensino. Método de ensino não se reduz a um conjunto de procedimentos. O 
procedimento é um detalhe do método, formas especificas da ação docente 
utilizadas em distintos métodos de ensino. (LIBÂNEO, 1994, p.152) 

 

 
2.1 Aulas expositivas 

 

A aula expositiva ou metodologia tradicional vem sendo a técnica mais 

tradicional de ensino e a mais velha de todos os tempos. Piletti (1997) fala que por 

mais tradicional que ela seja, sendo a escolha dos professores até hoje, ela tem 

duas ramificações, sendo a dogmática e o diálogo, a qual vai depender da escolha 

do docente. 

Por muitos anos se utilizaram a da posição dogmática, sendo a mais 

tradicional. Essa posição colocava o professor no centro do ensino, dando a ele 

certo poder e superioridade aos aprendizes, sendo somente ele a transmitir o 

conhecimento, já o aluno não poderia expressar seus pensamentos, tendo um 

comportamento passivo, não contestando, aceitando sem discussão, e repetindo 

corretamente o que foi passado, podendo ser cópia, ditado ou leitura, eles tinham 

metas determinadas para ser cumpridas com perfeição, e ao final deveriam 

responder perguntas e transmitir o conhecimento aprendido com clareza, deveriam 

usar as palavras de seus professores, sendo perfeitos. Se isso não fosse cumprido 

eles eram castigados, poderiam repetir várias vezes o mesmo exercício, não 

atingindo as notas necessárias ao longo do ano, eram reprovados. 

Piletti (1997) comenta que já a posição do diálogo, é uma forma de 

transmitir o conhecimento de um jeito mais simples, que tem a intenção de 

desencadear a participação dos alunos quando permitido, podendo haver um diálogo 

entre quem ensina e quem aprende. Neste caso, as experiências vivenciadas pelo 

professor se tornavam exemplos em sala, podendo ele também estimular 

sentimentos, instigar a curiosidade, demonstrações de fatos, fazer leituras 
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complementares, usar ilustrações para possivelmente criar uma visão melhor do 

assunto que está sendo trabalhado. 

 
Entretanto, sendo a aula expositiva um método muito difundido em nossas 
escolas, torna-se necessário alertar sobre práticas didaticamente incorretas, 
tais como: conduzir os alunos a uma aprendizagem mecânica, fazendo-os 
apenas memorizar e decorar fatos, regras, definições, sem ter garantido 
uma sólida compreensão do assunto; usar linguagem e termos 
inadequados, distantes da linguagem usual das crianças e dos seus 
interesses; usar palavras que não tem correspondência com o vocabulário 
das crianças; apresentar noções, fatos, assuntos sem ligação com a matéria 
anterior, isto é sem um plano sistemático de unidade de ensino com 
objetivo, conteúdos sequenciais, atividades coerentes com os conteúdos e 
obedecendo a uma certa ordem; expor a matéria sem antes despertar a 
atenção e a concentração dos alunos; expor a matéria sem a preocupação 
de atingir cada aluno individualmente, mesmo se dirigindo à classe como 
um todo; exigir silêncio com ameaças e intimidações, transformando a aula 
num desprazer para o aluno, usar métodos de avaliação que apenas exijam 
respostas decoradas ou repetidas exatamente na forma transmitida pelo 
professor ou pelo livro didático. (LIBÂNEO, 1994, p. 162) 

 

2.2 Ensino construtivista 

 
A metodologia Construtivista que tem as ideias do suíço Jean Piaget é o 

posto da metodologia tradicional assim diz Piletti (1997), nela o centro de 

aprendizagem do conhecimento é o aluno, e o professor um mediador de situações. 

O método Construtivista leva os estudantes a terem um desenvolvimento 

mais estimulante e ativo na busca pelo conhecimento, levando despertamento de 

interesses e questionamentos perante as problematizações criados, sendo próximas 

da realidade vivenciadas. Tendo como objetivo induzir aos questionamentos, a 

reflexão, para que criem novas respostas, pensamentos, se tornando investigadores, 

inventores e descobridores de possibilidades e percepções, tornando-se intelectuais 

e não copistas. 

Todo esse desenvolvimento do educando através do método, é 

decorrente da participação do professor como mediador e incentivador de atividades 

interativas conforme fala Aranha (2006), experiências que facilitem a descoberta do 

aprendizado, sendo uma parceria entre professor e aluno. 

Mas lembrando-se, quem está no centro da aprendizagem é o aluno, que 

possui um tempo único para assimilar os conteúdos, tendo consigo um currículo 

flexível, já o professor é mediador, motivador, ajudador e facilitando a caminhada até 

a compreensão, permitindo sempre uma análise geral da evolução do que foi 

compreendido, tendo possibilidade de supervisionar de perto o aluno, entendo suas 



19 
 

necessidades, auxiliando quando for necessário, mas deixando percorrer o caminho. 

Piletti (1997) fala que quando se aplica o construtivismo, o ambiente 

escolar deve ser adequado as necessidades do aprendiz, senso salas de aulas com 

números menores de alunos, dispostas e organizadas em círculos, levando a uma 

interação entre o ambiente educacional e o meio social. 

 
A concepção construtivista da aprendizagem e do ensino parte do fato óbvio 
de que a escola torna acessíveis aos seus alunos aspectos da cultura que 
são fundamentais para seu desenvolvimento pessoal, e não só no âmbito 
cognitivo; a educação é motor para o desenvolvimento, considerado 
globalmente, e isso também supõe incluir as capacidades de equilíbrio 
pessoal, de inserção social, de relação interpessoal e motoras. Ela também 
parte de um consenso já bastante arraigado em relação ao caráter ativo da 
aprendizagem, o que leva a aceitar que esta é fruto de uma construção 
pessoal, mas na qual não intervém apenas o sujeito que aprende; os 
“outros” significativos, os agentes culturais, são peças imprescindíveis para 
essa construção pessoal, para esse desenvolvimento ao qual aludimos. 
(SOLÉ, COLL, 2004, p.2004) 

 

 
2.3 Ensino montessoriana 

 

A Metodologia de ensino Montessoriana foi criada pela educadora italiana 

Maria Montessori, tem como objetivo a independência do aluno no processo de 

aprendizagem. 

Não é somente um método diz Piletti (1997), são conjunto de teorias, 

práticas e instrumentos de didática criados e adaptados por ela, para auxiliar no 

desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. 

O ensino Montessoriano proporciona as escolhas dos alunos, para que a 

educação seja ampliada de acordo com a evolução do estudante, para se utilizar da 

liberdade de sua natureza favorecendo o desenvolvimento, a criatividade, 

independência, confiança e iniciativa de escolher temas de interesses de estudos, 

atividades a serem realizadas, pesquisas e todo o conhecimento que queiram 

adquirir, levando-a autoeducação. 
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Aranha (2006), devemos considerar também que segundo os estudos 

Montessoriano, cada indivíduo têm comportamentos referentes a faixa etária de 

idade, sendo único o seu desdobramento, porém há uma interação em um mesmo 

ambiente de aprendizagem com estudantes de idades variadas mas interesses 

semelhantes, para que desenvolvam o trabalho em grupo e que tenham incentivo  

ao desenvolvimento dos princípios de liberdade de expressão, vitalidade, 

individualidade, porém estimulando a imaginação e a inovação. 

Durante esse trajeto de desenvolvimento, os professores se tornam guias, 

que vão afastando obstáculos do caminho da aprendizagem, e distanciando os 

inconvenientes que possam atrapalhar o progresso do jovem, respeitando os limites 

de cada aprendiz e sem interferir demasiadamente, mas apoiando suas 

preferências, para que aprendam a lidar com as situações e encontre as soluções 

apropriadas. Esse também deve ser o papel dos pais, estar presente nessa jornada, 

mas não interferir no desenvolvimento, e sim colaborar e proporcionar os meios 

adequados, os quais gerarão interesse de experiências. 

 
No método Montessori, os trabalhos dos alunos recebem sempre um 
reforço, como “muito bem”, “parabéns”, etc., de maneira que haja sempre 
um contato afetivo entre professor e educando e se estabeleça assim 
confiança entre os dois. (PILETTI, 1997, p.110) 

 

Para auxiliar na aprendizagem a atmosfera das salas de aula é 

diferenciada conforme analisamos Piletti (1997), deve ser adaptada a idade de cada 

estudante, com matérias e instrumentos de fácil alcance, para proporcionar o 

máximo de independência na construção do estudo. Com esses incentivos algumas 

escolas que seguem a metodologia, não aplicam provas, mas avaliam seus alunos 

através de anotações feitas pelos professores, sobre a evolução e produtividade do 

aprendiz, isso também influência eles a fazerem trabalhos com registros ao final de 

cada ciclo, apresentando o que foi aprendido, tendo como auxilio os pilares da 

educação Montessoriana que são autoeducação, educação como ciência, educação 

cósmica, ambiente preparado, adulto preparado e criança equilibrada. 

 
Empenhada na individualidade do ensino, Montessori estimulava a atividade 
livre concentrada, com base no princípio da autoeducação. Nesse método 
marcantemente ativo, o aluno usa o material na ordem que quiser, cabendo 
ao professor apenas dirigir a atividade, e não propriamente ensinar. [...] A 
atenção ao ritmo de cada um, no entanto não se contrapõe à socialização, 
antes facilita a interação no grupo. [...] O rico e abundante material 
didático acha-se voltado para a estimulação sensória motora: cores, formas, 
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sons, qualidades táteis, dimensões, experiências térmicas, sensações 
musculares, movimentos, ginastica rítmica com a clara intenção de alcançar 
maior domínio do corpo e percepção das coisas. (ARANHA, 2006, p.263) 

 
 

 
2.4 Ensino freiriana 

 
A metodologia Freiriana tem por base os conceitos de Paulo Freire, que 

leva os alunos a serem conscienciosos e desenvolverem a aprendizagem através de 

sua própria realidade social, apresentando aspectos para fazerem parte da 

construção do conhecimento através de alguns passos que ele criou. A metodologia 

tem como convicção ouvir os alunos, para poder ajuda-los a ter firmeza em si 

mesmo, para que possam desbravar o mundo através do conhecimento. 

Para Paulo Freire (1996), o conhecimento só faz sentido para o 

estudante, quando é contextualizado, levando a uma realidade mais próxima, 

quando ele consegue aplicar e ver resultados da aprendizagem, fica interessado e 

cada vez mais desperte a curiosidade, como também o bom senso e o seu caráter, 

tornando assim uma educação libertadora. 

 
É que o processo de aprender, em que historicamente descobrimos que era 
possível ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, mas 
perfilada em si, com relação a aprender, é um processo que pode deflagrar 
no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torna-lo mais e mais 
criador. (FREIRE, 1996, p.26) 

 
A metodologia se baseia nas experiências de vida dos educandos, tirando 

palavras chaves que façam sentido para todos, através delas estimula-se 

experiências e discussões em grupos para poderem decodificar o conhecimento, e 

apropriar-se nos conceitos que ela possui, a importância para sua vida e em seu 

estudo conforme Aranha (2006). 

Após encontrar as palavras chaves dentro de suas realidades de vida, e 

buscando os princípios analisando sua importância, os alunos juntamente com os 

professores, que tem a função de mediar, vai à busca da problematização, 

superando o que já foi aprendido, buscando sempre mais conhecimento, pois ele 

nunca acaba, sempre há algo novo a ser aprendido e aplicado, ir sempre além. 

 

É preciso que, pelo contrário, desde o começo do processo, vá ficando cada 
vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e 
reforma ao formar quem é formado forma-se e forma ao ser formando. É 
neste sentido que ensinar não é transmitir conhecimentos, conteúdos, nem 
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formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um 
corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem deiscência, as duas se 
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 
reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina alguma coisa a 
alguém. (FREIRE, 1996.p.25) 

 
O professor que trabalha com o método Freiriano, tem que estar em 

constante atualização de sua prática docente reavaliando as táticas de acordo com a 

necessidade do momento, Freire (1996), tendo uma conduta crítica, mas que lhe 

promova mudanças reais na vida dos educandos, possibilitando que sejam livres 

autossuficientes, transformadores das realidades onde se encontram, conscientes 

que através da educação mudarão as realidades sociais, formando assim jovens 

cidadãos críticos. 

 
O Método de Paulo Freire pretende superar a dicotomia entre teoria e 
prática: no processo, quando o indivíduo descobre que sua prática supõe 
um saber, conclui que de certa maneira, conhecer é interferir na realidade. 
Percebendo-se como sujeito da história, toma a palavra daqueles que até 
então detém seu monopólio. Alfabetizar é em última instancia ensinar o uso 
da palavra. [...] Não, há palavras verdadeira que não seja práxis. Daí que 
dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. (ARANHA, 2006, 
p.340) 

 
2.5 Ensino Freinet 

 
A Metodologia tem como a construção da educação através de trabalhos 

cooperativos. Tendo como idealizador Celistin Freinet, que via os alunos como parte 

da sociedade, não importando sua classe social, o estudante não era para ficar 

isolado, mas sim pertencer ao meio. 

 
Procurando uma pedagogia que poupasse o esforço verbal do professor, 
sem prejudicar o aluno, pois conseguiu despertar nos alunos mais passivos, 
nos mais rebeldes e também nos pouco dotados, a vontade de participar, de 
agir e de cooperar. Suas principais técnicas de ensino vão nascer 
precisamente neste momento. (PENTEADO, 1979, p.178) 

 

Para a Metodologia Freinet segundo Penteado (1979), os educandos 

escolhem o que querem estudar e o que será desenvolvido, são incentivados a 

elaborar projetos de interesse pessoais, que possam despertar curiosidades e sejam 

interessantes, não importando qual for o assunto, porém cada classe tem seu 

conteúdo que também deverão ser desenvolvidos para melhor aprendizagem. 

Para que isso venha a acontecer eles são levados a explorar ambientes 

diferenciados para despertar a fascinação em determinadas áreas, para elaborarem 
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atividades manuais, estimulando a criatividade e trabalhando em equipe, 

desenvolvendo juntamente com os professores que tem a função de mediador. 

A partir da confecção dos projetos, eles serão expostos e também 

apresentados para todos os alunos, para que sejam compartilhados os novos 

conhecimentos, as produções devem apresentar problemáticas vivenciadas pelos 

educandos para que possam ser debatidas, reavaliadas e reorganizadas em grupos, 

para que todos encontrem novas respostas e ideias que satisfação e que aumentem 

o conhecimento diz Penteado (1979). 

 
No centro do trabalho escolar estão o “texto livre”, escrito pelo estudante 
“quando tem desejo de escrever e conforme o assunto que o inspira”, [...] 
embora preparado e estimulado por conversações e trocas de experiências, 
e a “tipografia, que permite a criação de um jornalzinho de classe e a 
comunicação com o exterior (a família, as outras escolas etc.). É 
predominantemente em torno do “jornalzinho” que se desenvolve a atividade 
da classe e ele motiva até a aprendizagem de técnicas de aritmética e de 
contabilidade e exercícios sobre elas. (CAMBI, 1999, p.525) 

 

Durante o processo de pesquisa e de elaboração, devem seguir alguns 

princípios como o de cooperação entre professores e alunos, comunicar, transmitir e 

realizar registros e ter uma relação afetiva, Cambi (1999). 

Já as avaliações são de acordo com o progresso do educando na 

elaboração do projeto, desempenho das etapas e também através dos registos feitos 

por eles e pelos professores. 

 

A sala de aula passa a ser um lugar “onde se trabalha”. Desaparece a figura 
do professor no sentido antigo, não havendo mais a cátedra, nem estrados, 
nem carteiras dispostas com regularidade e fixadas ao assoalho. Essas 
assumem funções variadas de acordo com as necessidades; os alunos 
entram livremente, fazem perguntas, conversam com os colegas, tudo se 
passando como se estivessem numa oficina ou escritório. As classes 
Freinet podem ser criadas em todos os níveis de ensino. [...] As classes 
Freinet representam o que há de mais rico para uma sociedade que ainda 
não se encontra amadurecida para uma revolução pedagógica. A pedagogia 
de Freinet se identifica com a concepção de que o ser humano deve ser 
aproveitado em toda a energia de que for capaz. (PENTEADO, 1979, p.181) 
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2.6 Ensino Waldorf 

 
Segundo Lanz (1979) a metodologia de ensino Waldorfiana, foi 

desenvolvida pelo filósofo Rudolf Steiner (1861-1925), ela foca o aluno como um ser 

único, visando desenvolve-lo, aperfeiçoamento da personalidade, proporcionando 

uma mente aberta para aprendizagem, tendo um raciocínio claro, trabalhando a 

iniciativa no aprender e no desenvolvimento das ações, proporcionando também um 

cuidado com o emocional do aprendiz. 

No ensino Waldorf, o aprendizado é desenvolvido em três ciclos de sete 

anos cada, eles são proporcionais ao momento que o aluno esta vivenciando, seu 

ritmo e desenvolvimento da compreensão. É formada turmas para cada etapa, 

porém eles permanecem juntos durante todo o ciclo, para cada período é designado 

um professor tutor, que irá acompanha-los durante os sete anos e será responsável 

por todo o conteúdo administrado, e ser uma referência de conduta e princípios para 

os educandos se inspirarem. 

As aulas são focadas nas necessidades, que realmente é importante de 

acordo com a fase onde se encontra, sendo um currículo individual para aquele 

momento, para proporcionar ao estudante a clareza no raciocínio, realização de 

experiências, desenvolvimento da ética, pensamento crítico, estimulando a 

aprendizagem e as atitudes mais ativas perante a sociedade, com pensamentos que 

estamos adquirindo e evoluindo o nosso conhecimento, Lanz (1979). 

As áreas de conhecimento são trabalhadas por várias semanas, para que 

o assunto seja bem fixado, de maneiras diferentes para melhorar a compreensão e 

assimilação. Não é aplicado provas, os alunos são avaliados de acordo com as 

atividades diárias, também se baseiam nos relatórios elaborados pelos tutores. 

Tem mudança para a etapa que correspondem ao ensino médio, os 

estudantes ganham além dos tutores que os acompanham, professores 

especialistas nas diversas áreas, para que adquiram conhecimentos aprofundados e 

desenvolvam o entendimento científico, para que ao final dos anos escolares, eles 

estejam capacitados para ter pensamentos críticos perante a sociedade. 

 
A esta altura, deve ser dito mais uma vez claramente que a escola Waldorf, 
não é uma escola “engajada” no sentido de servir à propagação da 
Antroposofia. Em contraste, por exemplo, com as escolas religiosas, ela não 
ensina nem propaga a Antroposofia, deixando os alunos e os pais 
inteiramente livres quanto à escolha e prática – dentro da escola! – das suas 
respectivas religiões. Se ela é engajada pode-se dizer que isto ocorre 
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quando ao método de ensino que aplica: é o método por Rudolf Steiner, e 
desenvolvido por seus discípulos, em quase sessenta anos de existência de 
escolas Waldorf. Esse “engajamento” não exclui reformas e progressos que 
se fizeram necessários desde que se realizem de acordo com a doutrina 
básica. Nessa situação de liberdade, os professores devem ter consciência 
da sua relação espiritual com Steiner e com os outros que tem dado ao 
movimento Waldorf sua Atual expressão. (LANZ, 1979, p.164) 

 
Método Waldorf preocupa-se com o desenvolvimento do aluno de acordo 

com a etapa e idade que se encontra, podendo ser o desenvolvimento da 

aprendizagem ou da relação com ao meio onde está inserido, se está se 

desenvolvendo por completo de acordo com o momento.
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3 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 
Apresentamos até agora a história da matemática e metodologias de 

ensino mais utilizadas nos dias de hoje. Por que o professor deve saber todos esses 

conteúdos? Professores que tem conhecimento dessas áreas trazem para as aulas, 

aquilo que há de melhor para seus alunos, proporcionando uma aprendizagem 

prazerosa. 

 

É que o processo de aprender em que historicamente descobrimos que era 
possível ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, mas 
perfilada em si, com relação a aprender, é um processo que pode deflagrar 
no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais 
criador. (FREIRE, 1996, p.24) 

 
Segundo Piletti (1997), qual metodologia de ensino deve ser utilizada, 

quais estratégias são as mais eficazes, quais vão desenvolver uma aprendizagem 

de qualidade. Pois bem, para responder a essas e outras dúvidas que podem surgir 

durante a escolha, o professor deve ter em mente alguns critérios tais como: 

objetivos educacionais, experiências didáticas do professor, tempo disponível, 

condições físicas, estruturas do assunto e o tipo de aprendizagem envolvida. 

Os objetivos educacionais são o que os alunos devem aprender, o qual é 

indispensável para sua formação, através dos objetivos educacionais, os 

educadores podem desenvolver estratégias para promover situações e experiências 

necessárias para que o educando alcance os objetivos da aprendizagem. 

A experiência didática do professor tem muita valia na hora da utilização 

das estratégias e técnicas, pois ele transmitirá segurança e confiança, no que está 

propondo, pois através da prática, saberá o resultado. 

Dentro de uma sala de aula temos vários tipos de alunos, tais como: 

alunos auditivos, visuais, audiovisuais, aqueles que possuem uma rapidez na 

aprendizagem, aqueles que interpretam os símbolos e sinais, aqueles com uma 

considerável dificuldade em se concentrar, em decorar e interpretar, é por esses e 

outros motivos que se devem escolher bem as técnicas e metodologias de ensino, 

para abranger a todos e que tenham total compreensão, buscando não deixar 

ninguém isolado, ou excluído do ambiente educacional, por ter dificuldade e saber 

menos. 

Para realizar um trabalho notável com seus aprendizes, o educando tem que estar 

consciente do tempo, para trabalhar cada um dos assuntos propostos, e se as 
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escolhas dos métodos usados serão adequadas ao tempo disponível, se irá atingir a 

todos ou alguns serão excluídos da aprendizagem. 

Outra influência que temos é as condições físicas, se não tivermos 

recursos e espaços para se trabalhar e realizar as técnicas, devemos então explorar 

aquilo que é oferecido, porém dando o melhor e visando sempre o aluno. 

Em meio a todos esses desafios, temos que avaliar que cada assunto 

possui sua estrutura e um tipo de aprendizagem, para isso o professor deve usar 

sua criatividade e fazer escolhas das técnicas e metodologias de ensino que envolva 

o conteúdo que será abordado e que satisfaça a compreensão das teorias, 

princípios, conceitos e experiências, para todos os tipos de alunos, lembrando que 

ele terá que enfrentar os desafios do tempo para se trabalhar e talvez a limitação de 

recursos. 

 

A criatividade não é algo inato. Ela pode ser desenvolvida através de 
cursos, leituras, etc. Para desenvolver o comportamento criativo com 
relação a métodos e técnicas, o professor deve: a) evitar a rotina e a 
mecanização; b) manter uma atitude de constante experimentação; c) 
substituir uma metodologia de regras por uma metodologia fundamentada 
numa visão cientifica da conduta humana, norteada por valores e ideias que 
sejam uma opção livre e segura do professor como educador e como 
agente de mudanças social. (PILETTI, 1997, p.142) 

 
Segundo Libâneo (1994), o papel do professor se consiste não somente 

em transmitir ou ajudar os estudantes a conquistar o conhecimento e suas 

aplicações na vida, mas também desenvolvê-los para a vida, no pensamento crítico 

mostrando a influência do conhecimento nos dias atuais, orientando positivamente 

para as tarefas da vida adulta. 

 
Já tivemos oportunidade de acentuar o necessário preparo do professor no 
domínio das matérias que ensina e dos métodos e técnicas de ensino e 
aprendizagem. A par disso, entretanto é de extrema importância a 
personalidade e a atitude profissional. Professor que tem clareza dos 
objetivos educacionais da sua profissão e dos propósitos e respeito da 
formação intelectual e moral dos alunos, que revela um verdadeiro interesse 
pela preparação cultural das crianças e para a vida adulta, que incute nos 
alunos o senso de responsabilidade, certamente terá meio caminho andado 
para conseguir um aproveitamento escolar satisfatório das crianças. 
(LIBÂNEO, 1994, p.115) 

 
 

Segundo Demo (2001), ao percebemos a importância do professor nas 

escolhas adequadas de metodologia de ensino, que proporcionará uma 

aprendizagem de qualidade aos alunos, vemos a necessidade de uma qualificação 
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por parte do educador, não somente a graduação, mas sim uma formação 

continuada. 

A formação deve ser sempre ampla, buscando sempre estar atualizado, 

estar aprendendo novas táticas para transmitir e tornar o ambiente de aula mais 

prazeroso, para que todo esse desenvolvimento aconteça, ele tem que estar 

disposto as inovações, novas maneiras de ensinar, informar-se, participar de cursos, 

palestras, trocar experiências com outros professores e profissionais de áreas 

diferentes, buscar livros, utilizar de todos os recursos disponíveis, tecnologias e 

também estar aberto para ouvir e aprender com os alunos. 

 
Todos os apoios didáticos, importantes em si, dependem da capacidade do 
professor, inclusive aproveitamento das adequações físicas dos 
estabelecimentos, do material escolar etc. O único livro didático 
insubstituível é o próprio professor. Deve estar de tal modo bem formado, 
que, se necessário for, ele mesmo prepara texto de português texto de 
português, exercício de matemática, projeto de planejamento etc. Isso 
coloca o desafio com clareza: professor deve ser a imagem viva do 
“aprender a aprender”, estabelecendo que o centro desta expressão é o 
cerne da educação. [...] A alma da formação básica é aprender a aprender, 
saber pensar, informar-se e refazer todo o dia a informação, questionar. 
Conhecimentos pertinentes e, sobretudo seus manejos propedêuticos são 
base para o exercício do papel de sujeito participativo e produtivo. (DEMO, 
2001, p.89) 

 
Devemos ressaltar que quem faz a aprendizagem acontecer é uma  

junção de professores e a curiosidade dos alunos, os professores nas escolhas das 

metodologias e técnicas de ensino, lembrando que elas não são perfeitas, mas nas 

mãos dos especialistas elas são modificadas, atualizadas aperfeiçoadas para nova 

geração de aprendizes, quando estamos em processo de construção de 

conhecimento, podemos utilizar mais de um método, para que seja atingido o 

conhecimento desejado e experiências que favoreçam o desenvolvimento do 

educando em sua vida futura. 

 
3.1 As aplicações para o ensino da matemática 

 
No começo fizemos algumas perguntas tais como: porque os professores 

não utilizam outras metodologias de aprendizagem para o ensino da disciplina de 

matemática; ou porque os alunos sentem tanta dificuldade no aprendizado; ou 

porque eles não gostam dessa disciplina, pois ao longo dessa trajetória fomos 

construindo algum conhecimento sobre o assunto, como a história da matemática, e 

as teorias de várias metodologias existentes, pois agora vamos juntar todas essas 
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informações e tentar compreende-las. 

Percebemos que não tem uma metodologia perfeita para o educador 

aplicar, como receita de bolo, e muito menos classes perfeitas, com alunos que 

aprendam rapidamente, se existe salas com diversidades, porque não utilizar a 

diversidades de métodos e técnicas para estimular a construção do conhecimento, 

porque não propor experiências, onde os alunos se tornem o centro da 

aprendizagem em busca do conhecimento, podendo elaborar novos conceitos e 

teorias, tendo o professor como aquele que vai ajudá-lo a modelar e apurar os novos 

conhecimentos e pensamentos, porque não levar os alunos para experiência reais e 

ver as aplicações das contas na realidade, àquelas que eles só têm contado no 

papel. 

Por meio desses estímulos podemos desenvolver mais interesses de 

assimilação dos conteúdos com o cotidiano dos aprendizes, além dessas 

possibilidades, porque não criar dentro da sala de aula, um laboratório para as aulas 

de matemática, onde alunos terão recursos para aprendizagem diferenciada, tendo 

contato com materiais, ou desenvolver objetos, ter acesso a tecnologia para poder 

pesquisar, criar e desenvolver jogos que tornaram os conceitos e aplicações mais 

divertidos de se assimilar. 

Mas para que todos os pensamentos se tornem realidade, vai depender 

da disponibilidade do professor juntamente com a colaboração da escola, pois 

segundo Stamberg e Stochero (2016, p.156) “Também é necessário, por parte dos 

educadores, atrair a atenção do aluno, tornando-o participante do processo de 

ensino e aprendizagem [...]”, tendo essa ideia de oferecer o melhor estudo a seus 

alunos, e facilitar a aprendizagem dos conceitos matemáticos do Instituto Federal 

Farroupilha, o qual desenvolveu um projeto com os alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio, utilizando jogos matemáticos. 

 
Diante dessas perspectivas foi proposto o desenvolvimento de um projeto 
do ensino que visa a possibilitar aulas diferenciadas através da manipulação 
de materiais didáticos concretos e de jogos matemáticos. Com esse intuito, 
a proposta foi implementada com os alunos do primeiro ano do Ensino 
Médio do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, do curso 
Integrado de Manutenção e Suporte, com a finalidade de potencializar o 
aprendizado e reduzir as dificuldades relacionadas ao campo da 
Matemática, considerando os benefícios de aprendizagem em si ao longo 
da utilização dos jogos e de matérias concretos. Vale frisar que, em 2015, 
essa foi a primeira turma da Instituição no nível de Ensino Médio. Assim, o 
objetivo principal do projeto em questão foi criar espaços de ensino e de 
aprendizagem, facilitando aos alunos a aquisição do conhecimento 
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matemático e oportunizando o contato com diversos materiais concretos 
educativos. (STAMBERG; STOCHERO, 2016, p.156) 

 
Através de Stamberg e Stochero (2016, p.164), percebemos que quando 

introduzimos metodologias diferenciadas, a aprendizagem se torna mais 

interessante, possibilitando aos educandos despertar a curiosidade em aprender, 

aumentando da mesma forma as habilidades lógicas, aproximando-os cada vez mais 

da matemática e da aplicação em suas vidas. 

 
Foi possível constatar que a utilização de jogos e de matérias didáticos 
manipuláveis é de grande importância no processo de aprendizagem do 
discente, pois permite que ele uma os conceitos aprendidos teoricamente 
com experiência práticas, interagindo com os colegas, através de um 
ambiente favorável e descontraído. Nesse contexto, cabe ao docente 
encontrar a forma mais adequada para desenvolver esse tipo de 
metodologia, aliando o conteúdo trabalhado com o material proposto, de 
forma que possam ser relacionados. 

 
Percebe-se que com o incentivo e a possibilidade dos professores 

apresentarem um estudo de qualidade, não precisa muito para atingir essas metas, 

mas sim da criatividade e da experiência dos educadores em querer fazer a 

diferença. 

Mas esse não é o único trabalho, utilizar metodologias diferencias voltado 

para o ensino da matemática e suas aplicações, segundo Chas (2014), aprender os 

conceitos matemáticos, é uma troca de informações, experiências, ideias e saberes 

entre professores e alunos, com essa socialização constrói-se futuros cidadãos que 

vão exercer e pôr em prática as teorias, que vai auxiliar e decifrar o meio social em 

que estão inseridos. Para que isso ocorra, professores usam jogos que 

proporcionam momentos de reflexão, interação em grupo e estimulam a curiosidade 

dos alunos em saber sobre os assuntos abordados, também utilizam recursos 

tecnológicos, para ajudar como aliado na explanação e enriquecimento das teorias, 

também procura fazer a utilização de atividade lúdica, que possibilita o trabalho de 

autodescoberta, vivenciando atividades de reflexão, afetivas, prazerosas, 

propiciando pensamentos críticos. “Portanto, cabe ao professor proporcionar 

diversos momentos de ‘concretização’ dos conteúdos trabalhados, para que os 

alunos possam encontrar na Matemática, um incentivo e um caminho prazeroso. ” 

(CHAS, 2014, p.100). 

 
O lúdico permite, ainda, ao aluno descobrir novas maneiras de trabalhar 
seu corpo e adquirir autoconfiança. Além de estimular as funções 
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sensoriais e cognitivas, e permitir o equilíbrio emocional, o indivíduo 
passa a melhor conhecer o meio em que vive. O uso de jogos, desafios, 
de softwares com JClic e curiosidades no ensino da matemática tem o 
objetivo de fazer com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, 
mudando a rotina das aulas, o que pode motivar tais alunos. O software 
JClic é um aplicativo que permite utilizar a tecnologia para realização de 
atividades didática fazendo uso do lúdico, através de um conjunto de 
aplicações informáticas que servem para realizar diversos tipos de 
atividades educacionais, como quebra-cabeças, associação de palavras e 
figuras, exercícios com textos, jogos de memórias, palavras cruzadas, 
entre outras. A vantagem do uso do JClic é que o professor ou o aluno 
podem inserir o seu próprio conteúdo, criando atividades, com a 
possibilidade de configuração de ordem, tempo, contagem de erros e 
geração de relatórios, o que contribuirá para que as aulas e as atividades 
sejam ainda motivadoras para os alunos. (CHAS, 2014, p.97) 

 
 

Então deduzimos que, para ter um ensino diversificado da matemática, os 

métodos usados pelos professores são fundamentais, na utilização dos artifícios e 

as metodologias de aprendizagem, juntamente com a criatividade, as experiências 

e a interdisciplinaridade (juntamente com a colaboração da escola), que fazem as 

aulas de matemática ser inesquecíveis e valiosas para a formação do estudante e 

para uma vida em sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
São muitos os obstáculos a serem enfrentados nas mudanças no Ensino 

da Disciplina de Matemática, mas com a dedicação adequada e na formação dos 

docentes, com o comprometimento no ensinar os alunos de forma diferenciados e 

motivadores, e não querer aquilo que se encontra pronto, podemos ter mudanças 

esplêndidas. 

A disciplina de matemática é muito importante para a formação do 

educando, o qual é necessário para formação de sua autonomia e concepção crítica 

sobre a sociedade, porém não é exatamente isso que acontece, ela está sendo 

transmitida de forma superficial, sem o seu devido valor. 

Verificando as aulas administrada da área, é possível observar que falta 

muito para que o ensino de Matemática mude de aulas teóricas para as práticas e 

experiências criativas e agradáveis, para que isso venha acontecer, falta nos 

professores o conhecimento sobre métodos de ensino alternativos, a iniciativa em 

buscar as novidades de ensino, felizmente existem alguns educadores preocupados 

em desempenhar juntamente com a colaboração dos aprendizes, um aprendizado 

de qualidade e de satisfação. 

Como foi verificado no decorrer do estudo, é necessário que os 

professores revejam suas formações metodologias de ensino e práticas, para que 

venham proporcionar aos alunos oportunidades de se reencontrarem com a 

disciplina e averiguar a sua importância para a realidade da sua vida, e não se 

prender somente em aulas teóricas. Para que os estudantes achem novas maneiras 

para aplicar os conceitos aprendidos e trago-os para mais perto do seu dia a dia. 

Os educadores devem estar atualizados com novos métodos, para não 

ficarem atrás em relação aos seus alunos. É imprescindível que os professores 

tenham uma formação ampla no domínio dos conceitos históricos da matemática, 

como também os conceitos das metodologias de ensino renovadas, para que não 

falte à intencionalidade do prazer no ensino e no aprendizado, tornando eficiente o 

desenvolvimento do aluno. 
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