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Resumo:  

A educação escolarizada possui implicações diretas em aspectos sociais, culturais, 

históricos, educacionais e formativos e é fundamental a criação de propostas 

metodológicas que promovam uma aprendizagem que estimule desenvolvimento de 

competências. Educar significa preparar indivíduos para atuar numa sociedade que está em 

constante transformação, devendo as propostas educacionais contemporâneas contribuir 

para a formação completa do indivíduo, visando prepará-lo para os desafios dos problemas 

cotidianos. É necessário elaborar propostas pedagógicas que possibilitem estimular o 

raciocínio, a criatividade e a interação por intermédio de discussão de ideias e de trabalhos 

em grupo, possibilitando o desenvolvimento de capacidades e potencialidades, preparando 

os indivíduos para serem sujeitos críticos e atuantes na sociedade em que vivem. Assim, 

apresentam-se resultados de um estudo bibliográfico realizado, no qual buscou-se 

identificar historicamente as tendências da Educação Matemática, suas principais 

características, visando compreender como tais tendências poderiam ser potencializadoras 

do aprendizado de matemática, no contexto da metodologia de projetos. 
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1. Introdução  

O aprendizado humano perpassa por diferentes contextos socioculturais e, uma vez que  

o aprendizado científico é construído em ambiente escolarizado, é de fundamental 

importância para a formação integral do indivíduo. 

Assim, o ensino de Matemática deveria proporcionar um aprendizado amplo, real e 

significativo, visando principalmente à interação entre a teoria e a prática do cotidiano.  

Segundo dispõem os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de Matemática, no 

ensino fundamental, deve auxiliar na construção da cidadania, pois entende-se que, 

atualmente, é necessária a aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos, para que 
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o cidadão possa atuar com competência na sociedade contemporânea, que está em 

constante transformação (BRASIL, 2000, p. 19). 

No entanto, o que se observa na maioria das escolas é que o ensino está fragmentado de 

acordo com os currículos estabelecidos, sendo segmentado de acordo com as matérias 

existentes, nas quais os conceitos são trabalhados de modo isolado, não havendo relações 

que possibilitem aos estudantes a compreensão de suas aplicações reais.  

Buscando solucionar problemas como esse, surge a necessidade de se trabalhar com o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, com temas transversais, que envolvam as 

diversas áreas do conhecimento, buscando tornar o conhecimento democrático, acessível a 

todos, promovido por ações cotidianas que possibilitem a aquisição de conhecimentos e a 

autonomia na resolução de situações problema semelhantes. Porém, na implantação dessa 

proposta de ensino, por meio da metodologia de projetos, percebe-se que ainda existem 

muitas dificuldades apresentadas pelos professores, os quais não tiveram uma formação 

profissional específica para promoverem um ensino adequado para atuarem em 

conformidade com essas novas práticas. O desenvolvimento dessa metodologia exige uma 

mudança na maneira de pensar, agir e ensinar, o que pode ocorrer por intermédio da 

experimentação de novas propostas metodológicas e de uma prática reflexiva, incentivada 

por processos de formação continuada ou, até mesmo, através de desenvolvimento de 

pesquisas realizadas pelos próprios educadores, sobre novas propostas metodológicas. 

Vários educadores pesquisadores estão se dedicando à investigação de novas teorias na 

área da Educação Matemática, fundamentadas tanto na área da Educação, como na área da 

Matemática, de modo a contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, para que a 

apreensão dos conceitos possa ser realizada com base em conexões com outras áreas do 

conhecimento, buscando promover um ensino mais efetivo. 

Nessa perspectiva, acredita-se que o uso das novas tendências da Educação Matemática 

aliado à proposta da metodologia de projetos pode ser alternativa metodológica inovadora 

para um ensino com qualidade, que possibilite aproximar a teoria da sala de aula à 

realidade do estudante, buscando promover um ensino interativo e dinâmico, através de 

metodologias diferenciadas.  

 

2. Um pouco da história sobre as tendências em Educação Matemática 

 Buscando categorizar as tendências educacionais, que do seu ponto de vista 

estiveram mais presentes no decorrer da história da Educação Matemática, Fiorentini 
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(1995) identificou seis grandes tendências em Educação Matemática ao longo da história: a 

formalista clássica, a empírico-ativista, a formalista moderna, a tecnicista e suas variações, 

a construtivista e a socioetnoculturalista, além de duas tendências consideradas 

emergentes: a histórico-crítica e a sociointeracionista-semântica.  

Quanto à tendência formalista clássica, o autor salienta que o ensino objetivava a 

instrumentalização técnica do aluno, na qual o conhecimento matemático era organizado a-

historicamente e que vigorou no Brasil na década de 1950. A tendência empírico-ativista, 

por sua vez, surgiu como contraposição à escola clássica tradicional. Nela, o professor 

passa a ser um facilitador da aprendizagem e é privilegiada a experimentação, sendo 

fundamental para o processo de aprendizagem, estimulando a criatividade e as 

potencialidades dos alunos. Essa tendência surgiu no Brasil na década de 1920, mas teve 

mais adeptos a partir das décadas de 1940 e 1950, sendo retomada nos anos de 1970, 

conjuntamente ao movimento tecnicista. Também pode ser identificada em materiais 

didáticos datados da década de 1980.  

Na tendência formalista moderna, o ensino de matemática nas escolas perde seu 

papel de formadora da “disciplina mental”, instrumentalizadora para resolução de 

problemas, havendo um retorno ao formalismo matemático, com ênfase nas estruturas 

algébricas e na linguagem formal da matemática contemporânea. Essa tendência surgiu 

devido ao Movimento da Matemática Moderna, que ocorreu nas décadas de 1960 e 1970, 

visando uma reformulação e modernização do currículo escolar, para readequar o currículo 

então vigente e o progresso científico-tecnológico da nova sociedade industrial, após a 

segunda guerra mundial. O objetivo consistia em capacitar o aluno a aplicar as estruturas 

formais do pensamento, dentro e fora da matemática. Na tendência tecnicista e suas 

variações, o objetivo consistia em tornar a escola um ambiente “eficiente” e “formal”, com 

intuito de preparar o indivíduo para atuar com competência, tornando-se útil ao sistema. 

Nessa tendência, se valorizava o aprender a fazer, com o desenvolvimento de habilidades, 

sem a preocupação com a compreensão ou reflexão ou demonstração dos conceitos. Tanto 

o tecnicismo pedagógico quanto uma importante variação sua, o tecnicismo formalista 

(decorrente do confronto desta tendência com a formalista), ocorreram no Brasil entre as 

décadas de 1960 e 1970. Já a tendência construtivista, segundo Fiorentini (1995), foi 

inspirada na Teoria de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo e influenciou muito as 

inovações no ensino de matemática. O desenvolvimento das estruturas do pensamento 

lógico-matemático foi proposto com auxílio de materiais concretos. A figura principal na 
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aprendizagem é o aluno, sendo que as estruturas do pensamento/conhecimento são 

entendidas como resultantes de uma construção realizada internamente, por reflexões sobre 

relações estabelecidas de suas ações sobre o mundo, mediadas por interações de seus pares 

ou de professores. No Brasil, começou a ser estudada a partir dos anos 1960 e, a partir dos 

anos de 1980, já era pesquisada por diversos grupos de Educação Matemática por todo o 

país.  

Nessa tendência, identifica-se como a principal finalidade da aprendizagem da 

matemática um cunho de natureza formativa. O importante consiste em aprender a 

aprender, ou seja, a desenvolver o pensamento lógico formal. A tendência 

sócioetnoculturalista surgiu a partir dos anos de 1960, devido ao fracasso do movimento 

modernista e às dificuldades de aprendizagem em matemática de classes menos 

favorecidas. Inicialmente, acreditava-se que o fator econômico implicava carências 

culturais, o que prejudicaria o aprendizado.  Porém, pesquisas realizadas nas décadas de 

1980 e 1990 apontavam que crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem em 

matemática na escola não eram necessariamente crianças carentes. Dessa forma, nessa 

tendência ressalta-se a importância da valorização do saber popular,  social e cultural que o 

aluno traz para a sala de aula, de modo que possa produzir novos conhecimentos sobre a 

realidade em que vive. Segundo o Fiorentini (1995) essa tendência se baseia nas 

concepções de Paulo Freire sobre seus aspectos pedagógicos e, na Educação Matemática, 

tem se baseado nos princípios da Etnomatemática, idealizada por Ubiratan D’Ambrósio. 

Tal tendência trouxe contribuições importantes para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas socioculturais, nas quais o aprendizado, especialmente o da matemática, 

somente tem importância, validade e significação dentro do contexto sociocultural no qual 

o estudante vive, atua e é conhecido por ele. Nessa tendência, o processo ensino-

aprendizagem trata da problematização e da modelagem matemática, visando ao estudo e à 

pesquisa sobre os problemas referentes às realidades dos alunos, onde a relação professor-

aluno é dialógica, ou seja, o conhecimento se produz pela troca de conhecimento entre 

ambos. Quando a aprendizagem dos conceitos matemáticos é contextualizada 

naturalmente, torna-se mais significativa e efetiva para o aluno. Na tendência histórico-

crítica, considera-se que o saber matemático não é pronto e acabado, mas é vivo e 

dinâmico, sendo construído ao longo da história, devido a necessidades sociais ou pessoais, 

consistindo num saber construído coletivamente pela humanidade. Consiste, tal saber, em 

possibilitar aos educadores matemáticos o conhecimento sobre as diversas concepções 
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existentes ao longo da história, para que se possa, a partir da reflexão sobre a própria 

prática docente, rever expectativas e possibilidades em relação aos próprios ideários 

pedagógicos, possibilitando questionar a própria postura de professor-pesquisador. Já a 

tendência sociointeracionista-semântica, esta considera a teoria de Vygotsky como suporte 

psicológico, relacionando-se o aprender ao significar. O professor tem o papel de mediador 

no processo de ensino-aprendizagem, sendo responsável por promover aulas ricas em 

significados, sobre conceitos historicamente já produzidos, para que os estudantes 

produzam as próprias significações sobre tais conceitos, estabelecendo relações entre fatos 

ou ideias e suas representações (signos).  

Além da classificação apresentada por Fiorentini (1995), segundo Flemming et. al. 

(2005), outros autores entendem como tendências matemáticas formas alternativas de 

trabalho que foram idealizadas para contribuir com o processo ensino-aprendizagem de 

matemática, sejam definidas pelas linhas de pesquisa da área da Educação Matemática, 

sejam por trabalhos que surgiram para solucionar os problemas da Educação Matemática e 

que indicam, também, como tendências matemáticas: resolução de problemas; informática 

e educação matemática; etnomatemática, educação matemática crítica; modelagem 

matemática; escrita na matemática; literatura e matemática; história da matemática; 

compreensão de textos; jogos e recreações. 

Devido à importância das tendências em Educação Matemática, nas diretrizes dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, encontram-se sugestões de utilização de algumas 

estratégias para o ensino de matemática, tais como: o recurso à resolução de problemas, o 

recurso à história da matemática, o recurso às tecnologias da informação, o recurso aos 

jogos (BRASIL, 2000, p. 32-36). Também existem inúmeras propostas, disponíveis na 

literatura, indicando caminhos para o uso de tendências em educação matemática, como 

alternativas para melhorar o processo ensino-aprendizagem de matemática. Como 

exemplos, existem os trabalhos desenvolvidos por Hübner (2010) e Allevato (2005). 

Fiorentini (1995, p.29) enfatiza que, mesmo que algumas concepções ou crenças 

permaneçam inalteradas, as tendências em educação sempre estarão em constante mutação, 

pois a reflexão constante sobre a própria prática e as pesquisas realizadas pelos educadores 

matemáticos sempre indicarão novas possibilidades. 

 

3. Um pouco da história sobre a metodologia de projetos 
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Oliveira (2006), em sua tese de mestrado, apresenta fatos históricos que levaram ao 

surgimento da atual proposta de metodologia de projetos, indicando que o movimento 

inspirador foi a “Nova Escola”, criado no final do século XIX na Europa, chegando ao 

Brasil por volta de 1920, sendo mais divulgada na década de 1930. Segundo a autora, o 

movimento surgiu diante da necessidade de reação à metodologia tradicional de ensino 

descontextualizado, que não instigava os alunos na busca de descobertas que  

possibilitassem acompanhar os constantes avanços científicos da época.   

A autora identifica, ao longo da história, alguns princípios inspiradores, presentes 

na metodologia de projetos. Afirma que um deles, inspirados em Pestalozzi,  é o fato de a  

educação estar direcionada aos interesses da criança e o outro seria a ideia do “aprender 

fazendo”, defendendo que o aluno deveria ser o condutor da própria aprendizagem. Outros 

princípios inspiradores foram: o trabalho coletivo, proposto por Ferrière e  Makarenko 

(início do século XX), e  a  inserção de atividades lúdicas e do ensino ativo,  defendidos 

por Montessori e Decrolly, a partir de 1907.  Afirma também que foi Decrolly quem 

introduziu a ideia de aprendizagem globalizadora, referente à definição dos temas, 

escolhidos democraticamente, de acordo com os centros de interesses dos alunos. Diz que, 

na década de 1920, Dewey e Kilpatrick defendiam a ideia de que o espaço escolar deveria 

ser vivo e aberto para a compreensão e resolução de problemas, o que inspirou um 

importante princípio atual da metodologia de projetos: a exigência de um tema transversal, 

como fonte desafiadora e promotora do desenvolvimento de habilidades construtivas.  

Dewey defendia a educação pela ação e não pela instrução, concebendo que a escola 

deveria ser um espaço propício às reflexões sobre as experiências sociais comuns, que 

conduziriam ao exercício democrático da cidadania. No entanto, a autora afirma que foi 

Kilpatrick quem sistematizou a teoria sobre a pedagogia de projetos, fundamentada na 

teoria de Dewey, que foi considerada como uma metodologia progressista. Na  década de 

1930,  Freinet propôs a valorização do trabalho cooperativo, defendendo que a sala de aula 

seria um ambiente rico em mediadores de aprendizagem, entre professor e aluno e entre 

alunos, onde todos poderiam crescer com as colaborações do grupo. Stenhouse propôs que 

o ensino em sala de aula poderia ser desenvolvido por meio de pesquisas, nas quais a 

aprendizagem colaborativa poderia ser realizada entre estudantes e professores. No 

decorrer das discussões, o professor atuaria como um sujeito que dinamiza o processo e 

auxilia como um moderador neutro, e o aluno, com base na investigação e discussão de 

ideias, construiria seu próprio conhecimento. Suas pesquisas contribuíram com o 
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entendimento de que deveria existir uma maior proximidade entre professor e aluno, 

consistindo em uma educação integral, que de fato prepararia para a vida. 

Tais fatos deram início às discussões sobre os atuais princípios da metodologia de 

projetos, que, na transição do século XX para o XXI, passou a ser adotada em várias 

escolas, como proposta alternativa para o desenvolvimento de currículos integrados, 

tratando de questões contemporâneas, contextualizadas sócio-historicamente, despertando 

o interesse para temas emergentes e interdisciplinares, de modo a estimular a aquisição do 

conhecimento por intermédio da pesquisa, valorizando e possibilitando o desenvolvimento 

de habilidades e capacidades (OLIVEIRA, 2006, p. 10). 

Prossegue Oliveira afirmando que, atualmente, a proposta da metodologia de 

projetos consiste no trabalho desenvolvido pela problematização, na qual o aluno, 

estimulado pelo desafio do tema escolhido, com base em pesquisas, deve levantar 

hipóteses, dúvidas e curiosidades, registrar dados e tomar decisões com intuito de resolver 

o problema, devendo  o professor atuar como orientador, coordenador, delimitador e 

mediador em todo o processo. 

Em termos gerais, a proposta da metodologia de projetos consiste numa 

aprendizagem contextualizada, na qual os educandos, orientados pela visão construtivista, 

podem buscar a resolução de problemas interdisciplinares por meio da complementaridade 

de saberes e não apenas de disciplinas, buscando a interação, a autonomia, a análise crítica 

dos processos utilizados, estimulando a habilidade de resolução criativa de problemas, com 

objetivo de articular saberes adquiridos na resolução de situações semelhantes. Porém, 

destaca Oliveira (2006, p.11), é possível perceber que, muitas vezes, a proposta de trabalho 

de metodologia de projetos não contempla verdadeiramente um projeto, mas sim atividades 

do tipo “quase-projetos” ou de “não projetos”, pois a proposta não é bem conduzida, de 

acordo com os seus princípios norteadores, tendo em vista o despreparo dos professores 

para trabalharem com essa proposta. 

 

4. Considerações finais  

O resgate bibliográfico realizado possibilitou perceber que a busca um ensino 

matemático eficiente e diferenciado levou ao desenvolvimento das diversas tendências em 

Educação Matemática, tendo em vista a necessidade de se promover uma educação 

comprometida com a formação completa do ser humano, o qual está inserido em diferentes 

contextos sociais e culturais, com diferentes concepções de ensino e aprendizagem. 
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Também possibilitou perceber que o desenvolvimento da proposta da metodologia de 

projetos foi impulsionado pela necessidade de se promover processos de ensino-

aprendizagem que visassem à formação de indivíduos autônomos, críticos e criativos, 

preparando-os para viver em uma sociedade em constante transformação. 

Como a proposta da metodologia de projetos consiste em trabalhar com atividades 

contextualizadas, que possibilitem a construção do conhecimento com base em conexões 

diversas entre as ciências envolvidas,  para que atinja plenamente seus objetivos, necessita 

que sejam utilizadas metodologias inovadoras, facilitadoras ou potencializadoras do 

aprendizado. No caso específico do aprendizado em Matemática, pode-se dizer que as 

tendências em Educação Matemática são entendidas como mecanismos mediadores no 

processo de apropriação do conhecimento, para uma aprendizagem com significados, pois 

esta pressupõe que o conhecimento seja construído por meio de relações com outros 

objetos, conteúdos ou disciplinas. Assim, podem e devem ser exploradas como importantes 

ferramentas, na metodologia de projetos, na busca comum pela construção do 

conhecimento com significados. 

Além disso, o despreparo docente frente à proposta da metodologia de projetos para 

o ensino de Matemática pode ser contornada com a reflexão sobre seus propósitos (tendo 

em vista a história da sua criação), bem como pela sua instrumentalização em relação às 

ferramentas educacionais disponibilizadas pelas diversas tendências educacionais, as quais 

foram criadas justamente para se trabalhar em ambientes educacionais diferenciados e 

desafiadores, que possibilitem ao aprendiz uma formação completa, que realmente o 

prepare para atuar com competência e autonomia  na sociedade em que vive. 
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