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Resumo 
A relevância deste artigo centra-se no estudo das práticas metodológicas, utilizadas em sala de aula 
pelos professores de Matemática, como aprendizagem significativa para o ensino desta ciência, 
trazendo alguns apontamentos reflexivos sobre a teoria da Aprendizagem Significativa, de David 
Ausubel, embasado em críticos como: Moreira e Masini (2002), Ausubel, Novak e Hanesian (1980), 
entre outros, que contribuem para a reflexão sobre o desenvolvimento do pensamento lógico, como ele 
é considerado como processo mental para o raciocínio, por aprendizagem significativa e aquisição do 
conhecimento que é aprendido na escola ou no ambiente em que a criança se desenvolve. O estudo 
realizado apontou que a Matemática visa envolver valores e desenvolver atitudes no aluno e requer o 
uso de estratégias que permitam desenvolver as habilidades para entender, associar, analisar e 
interpretar o conhecimento adquirido para empregar em seu ambiente social. Por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, descritiva, de cunho qualitativo, compreendeu-se que essas ferramentas tornam 
possível converter as salas de aulas em uma oficina onde os alunos podem experimentar e construir 
conceitos abstratos, difíceis de adquirir por outros meios. Concluiu, ainda, que o professor deve 
desenvolver seu planejamento, junto aos alunos, de forma ativa no aprendizado; baseado na 
transmissão de conhecimento de forma significativa, cuja prática lhe permitirá consolidar seus 
conhecimentos matemáticos. 
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Abstract 
The importance of this article focuses on the study of practical methodologies used in the classroom 
by mathematics teachers as meaningful learning for the teaching of this science by making some notes 
about the theory of Meaningful Learning, by David Ausubel based on authors such as Moreira and 
Masini (2002), Ausubel, Novak and Hanesian (1980: 122) among others that contribute to the 
development of logical thinking, how they are considered as mental processes for reasoning, 
meaningful learning and acquisition of knowledge that is learned in school or in the environment in 
which the child develops. The study carried out pointed out that mathematics aims to involve values 
and develop attitudes in the student and requires the use of strategies that allow them to develop the 
skills to understand, associate, analyze and interpret the knowledge acquired to face their environment. 
Through a descriptive, descriptive bibliographical research, it was understood that these tools make it 
possible to convert classrooms into a workshop where students can experiment and construct abstract 
concepts difficult to acquire by other means. He also understood that the teacher should develop his 
planning with students in an active way in learning; based on the transmission of knowledge in a 
significant way, whose practice will allow him to consolidate his mathematical knowledge. 
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1. Introdução 
 

Durante muito tempo considerou-se que a aprendizagem era sinônimo de mudança 

de comportamento, isto porque predominava, no contexto, uma perspectiva comportamental 

do trabalho educativo. Entretanto, pode-se afirmar com certeza que a aprendizagem humana 

vai além de uma simples mudança de comportamento, levando a uma mudança no significado 

da experiência. 

 
Um dos temas-chave da Educação Matemática é o que deve ser o desenvolvimento 

de aulas para gerar uma aprendizagem eficaz (o termo "significativo" poderia ser usado, como 

em Ausubel (1968)), mas dentro de uma perspectiva mais ampla por alunos sobre 

conhecimentos matemáticos, tanto em seus conteúdos quanto no uso de seus métodos. Da 

mesma forma, o objetivo é fortalecer as habilidades em raciocínio abstrato, lógica e 

matemática, cujas aplicações não são apenas em ciência, mas em toda a vida do indivíduo. 

 
Sabemos que a matemática se encontra presente no dia a dia de todo cidadão, 

colaborando para resolver situações simples e até grandes problemas. O espaço escolar é o 

lugar para o desenvolvimento do potencial crítico e criativo do educando enquanto sujeitos da 

aprendizagem. Essa ciência faz parte do sucesso do aluno na aquisição do conhecimento, mas 

isso somente acontece na realidade, se este educador lhes proporcionar condições através dos 

seus procedimentos metodológicos possibilitando que façam seus questionamentos, sanar suas 

dúvidas, compreender sua realidade, contribuindo para o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias à formação de um cidadão crítico e atuante. 

 
A objetivo deste artigo centra-se no estudo de práticas metodológicas para o ensino 

de matemática como contribuição para o desenvolvimento do pensamento lógico matemático, 

uma vez que são considerados processos mentais de raciocínio, por obter informações 

favorecidas pela linguagem matemática, uma vez que esta disciplina envolve valores e auxilia 

para desenvolver atitudes no aluno e requer o uso de estratégias para desenvolver as 

habilidades para entender, associar, analisar e interpretar os conhecimentos adquiridos para 

enfrentar seu ambiente. 

 
Silva (2004) aponta que um professor pode transformar a compreensão, as 

habilidades de desempenho e valores ou atitudes desejadas, em ações e representações 

pedagógicas. Portanto, o ensino começa quando o professor reflete sobre o que deve ser 
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aprendido e como ele será apreendido pelos alunos. O professor deve propiciar inicialmente 

comunicação direta com seu aluno, buscando motivá-lo através de atividades que despertem a 

curiosidade e o interesse pelo novo conhecimento apresentado. Também, o novo 

conhecimento deve ser correlacionado aos seus conhecimentos prévios e à realidade em que 

estão inseridas as atividades desenvolvidas durante o processo, possibilitando uma constante 

reconstrução, onde o professor e o aluno estejam diretamente relacionados, cabendo, ao 

primeiro, medir pedagogicamente o conhecimento, para que o aluno possa agir sobre o 

conteúdo. Dessa maneira, haverá uma mudança radical na forma de ensinar. 

 
 
2. Aprendizagem significativa em Matemática 

 
 

Em relação à aprendizagem significativa, pode-se afirmar que esta acontece quando 

o conteúdo está relacionado de uma maneira não arbitrária e substancial (não literalmente) 

com o que o estudante já sabe. Para Ausubel (1983, p.18): “Isso significa que, no processo 

educacional, é importante considerar o que o indivíduo já conhece de tal maneira que 

estabeleça uma relação com o que ele deve aprender”. Esse processo ocorre se o aluno possui, 

em sua estrutura cognitiva, conceitos, tais como: ideias, proposições, estáveis e definidas, com 

as quais as novas informações podem interagir. 

 
Segundo Moreira (2012), o primeiro elemento que dinamiza um processo de 

aprendizagem é o conhecimento prévio do aluno; consequentemente, o professor deve 

implementar as estratégias que permitam relacionar o novo conhecimento com o 

conhecimento prévio. Nesse sentido, Ausubel (1983, p. 19) afirma: “[...] Se eu tivesse que 

reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, eu diria isso: o fator mais 

importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe. Descubra isso e ensine a si 

mesmo (AUSUBEL, 1983, p. 19). 

 
Desse modo, o conhecimento que é transmitido em uma atividade de aprendizagem 

deve ter uma dupla estruturação, ou seja, deve ser estruturado em si mesmo e estruturado com 
relação ao conhecimento que o aluno possui. Como é frequente e tradicional, o professor 
planeja a partir da estrutura da disciplina que ensina, sequenciando os conteúdos e tópicos 
como se eles tivessem a mesma dificuldade. Se, por experiência própria, o professor teve 
dificuldade em ensinar um tópico, deve optar por gastar mais tempo ou criar uma nova 
estratégia para o ensino daquele conteúdo. 
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De acordo com Moreira (2012) e Pinheiro (2011), a mais importante característica da 

aprendizagem significativa é que faz com que se estabeleça uma interação entre o 

conhecimento relevante da estrutura cognitiva e as novas informações (não uma simples 

associação), de modo que eles adquirem significado e são integrados na estrutura cognitiva, 

de forma não arbitrária e substancial que favorece a diferenciação, evolução e estabilidade das 

subunidades pré-existentes e, consequentemente, de toda a estrutura cognitiva. 

 
Em relação à aprendizagem mecânica, Moreira (2012) e Pinheiro (2011) colocam 

que, ao contrário da aprendizagem significativa, ocorre quando não há subsunsores 

adequados, de modo a que a nova informação é armazenada de forma arbitrária, sem interagir 

com o conhecimento pré-existente. Um exemplo disso seria simplesmente aprender as 

fórmulas da física, por exemplo; estas novas informações são incorporadas na estrutura 

cognitiva de forma literal e arbitrária, pois consistem em associações arbitrárias puras, quando 

"o aluno não possui conhecimento prévio relevante e necessário para tornar a tarefa de 

aprendizagem potencialmente significativa", independentemente da quantidade de potencial 

significado que a tarefa tem. 

 
Obviamente, a aprendizagem mecânica, como afirmam Moreira (2012) e Pinheiro 

(2011), não ocorre em um "vácuo cognitivo", pois deve haver algum tipo de associação, mas 

não no sentido de uma interação, como na aprendizagem significativa. A aprendizagem 

mecânica pode ser necessária em alguns casos, por exemplo, na fase inicial de um novo corpo 

de conhecimento, quando não há conceitos relevantes com os quais são necessários interagir; 

em qualquer caso, deve-se preferir o aprendizado significativo, pois isso facilita a aquisição 

de conhecimentos, retenção e transferência do que foi aprendido. 

 
Finalmente, Ausubel (1983) não faz distinção entre a aprendizagem significativa e 

mecânica como uma dicotomia, mas como um "contínuo". Além disso, ambos os tipos de 

aprendizagem podem ocorrer simultaneamente na tarefa da mesma aprendizagem 

(AUSUBEL, 1983). Por exemplo, a simples memorização de fórmula pode ser localizada em 

uma extremidade do cérebro (aprendizagem de máquina) contínua e relações entre conceitos 

poderiam ser localizados no outro extremo (Aprendizado Significativo) e denotar que existem 

vários tipos de aprendizagem intermediária que compartilham algum aprendizado: 

 
[...] Embora a capacidade cognitiva mude com a idade, essas mudanças implicam o 
uso de novas estruturas que não eram obtidas anteriormente. Porém, existem 
esquemas e estruturas que não sofreram mudanças perceptíveis e é neles que 
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devemos trabalhar para alcançar uma aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012, 
p.56). 

 

Segundo o autor, para David Ausubel, a aprendizagem tem significado se permite 
relacionar o novo conhecimento com o conhecimento que ele já possui, à pessoa que aprende. 
Essas relações devem ser "substantivas e não arbitrárias". Assim, quem aprende deve dar 
sentido ao que quer aprender e isso só é possível a partir do que já é conhecido (mesmo que 
seja pobre, pequeno e difuso) e através da modificação de esquemas e estruturas relevantes 
para a situação de aprendizagem. 

Dessa forma, o aprendizado mecânico, memorizado, repetido "como está", não é 

significativo, pois não está relacionado ao conhecimento prévio e o aluno não consegue 

estruturá-lo, não consegue integrá-lo como um todo. Esta é a grande ruptura com o velho 

behaviorismo que interpretou a aprendizagem como uma prática sequencial apresentada em 

pequenas doses fáceis de repetir: 

 
[...] Nesse contexto, aprender é entender, o que se entende é o que é aprendido e 
pode ser lembrado porque está entrelaçado em nossas estruturas cognitivas. 
Consequentemente, o professor tem duas tarefas, uma para conhecer as 
representações anteriores do aluno e outra para analisar como o processo que liga o 
conhecimento antigo ao novo é realizado. Assim, um professor que quer construir 
está mais interessado no processo do que no resultado. Não é a resposta que tem 
valor, é o procedimento que origina a resposta (MOREIRA e MASINI, 2002, p. 12). 

 

Segundo o autor, infelizmente ainda prevalecem, na maioria das escolas, alguns 
professores que atuam na maneira mais fácil de trabalhar, constantemente com as mesmas 
respostas para atribuir os mesmos valores, preocupados apenas em cumprir o planejamento ao 
invés de inovar. É por isso que os erros continuam sendo os mesmos, ano após ano, de um 
lado, e do outro, os estudantes esquecem rapidamente os conteúdos. Quem já não ouviu o 
lamento de professores para iniciar um novo curso ou um novo tópico: "fingir que tudo vai 
correr da mesma forma", "já vimos no ano anterior", "estes alunos não sabem nada ou não 
querem nada, parece que eu vou começar a fazer de novo a partir do zero”. 

 
Moreira e Masini, (2002) afirmam que a aprendizagem para ser significativa destaca 

a ação da pessoa que aprende como uma ação que consiste em um processo de atribuição de 
significados através da contestação do conhecimento prévio. Dessa forma, o resultado 
consiste na mediação do educador nos resultados da aprendizagem. Para haver a 
aprendizagem significativa, esta requer certas condições por parte do professor conforme 
Moreira e Masini, (2002): 
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ü O material a ser trabalhado deve ser construído e adequado ao propósito dos objetivos a 
serem alcançados; 

ü O material que é proposto para o aluno deve trazer resultados palpáveis e significativos, 
ü O conteúdo proposto ao aluno deve ser coerente, claro e organizado, não arbitrário ou 

confuso. 
 

Moreira e Masini (2002) falam quando essa exigência não é atendida, a tarefa de 
atribuir significado torna-se difícil e até mesmo bloqueada, de modo que o aluno opta por 
aprender de forma mecânica e repetitiva, já que não há outra maneira de abordá-lo. Os autores 
explicam que a apresentação dos conteúdos contribui fortemente para a possibilidade de 
atribuir qualquer significado, na medida em que ajuda a melhorar a sua coerência, estrutura e 
importância lógica, bem como os aspectos que permitem a sua relação com esquemas de 
estrutura cognitiva e conhecimento existente antes, de quem aprende. 

 
Dessa forma, Moreira e Masini, (2002), ao trabalhar com a Matemática e as 

experiências concretas, afirmam que, para haver aprendizagem a partir do processo de 
elaboração, deve ser organizada no sentido em que o aluno seleciona, organiza e transforma 
as informações que recebe de fontes muito diversas, estabelecendo relações entre essas 
informações e suas ideias e conhecimentos anteriores. Os autores falam também que o aluno 
deve possuir o conhecimento prévio, sendo pertinente, permitir-lhe enfrentar a construção do 
novo aprendizado. Ninguém constrói se ele não quiser construir. O educador deve criar 
condições para que o aluno tenha uma atitude favorável à aprendizagem significativa, porque, 
sendo um processo complexo que requer esforço, a motivação intrínseca é importante e, visto 
que o ser humano busca gratificação por seus esforços, isso se encontra na utilidade e 
funcionalidade do aprendizado. 

 
Portanto, no processo de orientação da aprendizagem significativa, é vital conhecer a 

estrutura cognitiva do aluno. Não se trata apenas de conhecer a quantidade de informação que 
ela possui, mas também dos conceitos e proposições que ela lida, bem como seu grau de 
estabilidade. Os princípios de aprendizagem, propostos por Ausubel, fornecem a estrutura 
para o desenho de ferramentas metacognitivas que permitem conhecer a organização da 
estrutura cognitiva do aprendiz, o que permitirá uma melhor orientação do trabalho educativo 
em matemática. Isso não será mais visto como uma tarefa que deveria desenvolver com 
"mentes em branco" ou que a aprendizagem dos alunos começa a partir de "zero", porque não 
é assim, pois os alunos têm uma série de experiências e conhecimentos que afetam sua 
aprendizagem e podem ser usadas para seu benefício. 
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Nesse entendimento, a aplicação dos princípios da aprendizagem significativa, para 
estruturar estratégias de aprendizagem e de ensino, deve basear-se no sucesso em que o aluno 
dirige seu próprio aprendizado, em que o professor deve estar ciente do que ele interpreta das 
situações de ensino e aprendizagem, adotando uma visão estruturada do que é relevante para 
os objetivos de aprendizagem de seus alunos. Se o professor tomou consciência da 
necessidade de averiguar o conhecimento prévio do aluno, está agora com a meta de encontrar 
e aplicar ferramentas relevantes e eficazes para uma dupla tarefa: conhecer e mobilizar o 
conhecimento prévio dos alunos. 

 

2.1. O Professor e o Ensino da Matemática 
 

A Matemática é uma disciplina que tem aplicações em muitos campos do 

conhecimento e em quase todos estão relacionados ao processo do raciocínio lógico. Guichard 

(2006) aponta que ser competente como professor na aprendizagem significativa implica em 

ter um conhecimento específico de como gerenciar situações de aprendizagens na aula de 

Matemática, a fim de promover o desenvolvimento da competência desta disciplina junto aos 

alunos. É um interesse prioritário na busca de alternativas que devem ser baseadas em novas 

concepções das atividades desenvolvidas em sala de aula, objetivando melhorar seu próprio 

desempenho docente no domínio do ensino da matemática, visando ao interesse do aluno: 

 
[...] Deve-se enfatizar que a aprendizagem significativa não consiste apenas em 
transmitir conhecimento, mas em despertar no aluno o prazer e a alegria de aprender, 
criando em sua alma um vínculo com o conteúdo a ser trabalhado; desenvolva o 
indivíduo em particular e entender que não pode ensinar todos da mesma forma, 
porque cada um tem uma forma peculiar de assimilação. O verdadeiro ensinamento 
é aquele que incentiva o aluno aprender pelo prazer de aprender (GUICHARD, 
2006, p,54). 

 
Nessa perspectiva, se o educador está inclinado para a realização de sua atualização 

para favorecer ao aluno o aprender, deve estar ciente de que sua atualização é uma prioridade, 

ele deve se preocupar com uma preparação contínua que diversifica sua maneira de ensinar 

conceitos matemáticos. Nesse sentido, priorizam-se aos objetivos que são perseguidos com o 

ensino deste tema, que visam garantir no indivíduo a aquisição de conhecimentos, habilidades 

que lhe permitam consolidar um desenvolvimento intelectual harmonioso, que seja 

incorporado na vida cotidiana, individual e social. Igualmente, deve-se incentivar no aluno 

uma disposição favorável à matemática, servindo como estímulo que gera aprendizagem para 

a vida e estabelecendo vínculos entre o conhecimento matemático e a experiência cotidiana. 
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Neto (2001) aponta o objetivo de ensinar a matemática por meio da aprendizagem 

significativa para estimular o raciocínio matemático e que, a partir daí, se deve começar a 

rejeitar a maneira tradicional de aulas que envolvam o planejamento com aprendizagem 

mecanicista. Por conseguinte, o autor propõe que os professores ao realizar o seu trabalho em 

sala de aula comecem com os pontos de vista dos estudantes, fazendo um diagnóstico de 

ideias anteriores, construindo uma turma participativa, onde o desenvolvimento leva a 

comunicação, que lhes permita expressar as múltiplas opiniões sobre o assunto que está sendo 

estudado. 

 
Para obter um ensino efetivo, segundo Neto (2001), os seguintes aspectos devem ser 

levados em consideração: 

 
- Provocar um estímulo que permita ao aluno investigar a necessidade e utilidade dos 

conteúdos matemáticos; 

 
- Ilustrar com fenômenos relacionados ao ambiente que o envolve e se refere à área. 

 
- Estimular o uso da criatividade. 

 
O professor deve sempre tentar motivar o aluno, criando um ambiente de 

encorajamento para que ele se sinta com a maior disposição para alcançar uma aprendizagem 

significativa para a vida. O professor torna-se apenas o mediador entre o conhecimento e os 

alunos, isto é, não é mais aquele que simplesmente os comunica, mas os alunos participam do 

que aprendem. Portanto, os professores devem sempre criar estratégias que permitam que o 

aluno esteja disposto e motivado a aprender. As práticas metodológicas tradicionais não 

levam o aluno a compreender o significado da tarefa a ser executada. Normalmente, eles não 

conseguem criar confiança em suas habilidades; é necessário que os alunos entendam por que 

e como as novas informações estão relacionadas ao que já dominam. 

 
2.2. As práticas metodológicas para uma aprendizagem significativa em sala de aula de 

Matemática 

 
Para nortear a prática do professor frente aos métodos, Silva (2004) coloca que, para 

o professor aguçar a curiosidade dos alunos, devem mudar constantemente suas práticas. Às 

vezes, esses professores, devido às poucas informações recebidas, até propagam um discurso 

próximo do ideal, porém, em suas atividades cotidianas não conseguem se desvencilhar das 
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práticas que estão arraigadas no seu dia a dia. A introdução de novos métodos é indispensável, 

todos tem isso em mente, mas a maioria não sabe como fazê-lo. Sobre o assunto Gimeno 

(2000) destaca: 

 
[...] O discurso em didática sobre a prática escolar se desenvolveu fragmentando o 
processo global do ensino – aprendizagem. Em primeiro lugar, desligando conteúdos 
de métodos, ensino aprendizagem, fenômenos de aula em relação aos contextos nos 
quais se produzem decisões técnicas pedagógicas de decisões políticas e 
determinantes exteriores á escola e á aula, etc. Em segundo lugar, por depender de 
determinadas metodologias pouco propensas á compreensão da unidade que se 
manifesta na prática entre todos os aspectos (GIMENO, 2000, p. 67). 

 
São facilmente observadas, na fala do autor, as significativas mudanças e análises 

das metodologias específicas de cada instituição de ensino, sendo que a prática pedagógica 

deve estar voltada e pautada no processo ensino–aprendizagem e não desvinculada, como 

geralmente ocorre no dia a dia das aulas. São fatos constatados na realidade, pois apesar de 

muitas escolas apresentarem uma infinidade de recursos pedagógicos para instigarem os 

alunos, os professores estão sempre encontrando motivos para não utilizarem. 

 
Silva (2004) afirma que “a seleção de boas pratica metodológicas é a chave para o 

desenvolvimento do potencial dos alunos". O autor supracitado considera que o planejamento 

adequado favorece o sucesso do uso desses recursos, ou seja, os conteúdos dos sujeitos devem 

estar em sintonia tanto com as características dos alunos quanto a prática do professor que 

será utilizada, desta forma, permitindo projetar atividades de aprendizagem e metodologias 

didáticas eficientes que assegurem e favoreçam a aprendizagem significativa. O ato educativo, 

assim expresso, vale-se da relação dinâmica entre a ação fundamental do professor e as 

experiências assistemáticas e acumuladas pelo aluno. É importante que o professor centre sua 

tarefa na forma de instrumentalizar seus alunos em todos os níveis e áreas do conhecimento, 

como processo mediador do homem e a (re)significação do seu espaço cultural. 

 
Nesta mediação entre educando e educador, Kimura (2010) fala que as práticas 

metodológicas adotados em sala de aula vão servir como construto da relação entre o aluno e 

conteúdo. Nesse ínterim, o professor é o mediador que fará a transposição, ou seja, imbuído 

de estratégias, saberá como transformar os saberes da área a serem trabalhados em saberes 

pedagógicos através de métodos condizentes com a prática educativa escolar, criando 

condições para que seus conteúdos sejam, devidamente, apropriados para aplicação no 

cotidiano: 
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[...] As reformas atuais confrontam os professores com dois desafios de 
envergadura: reinventar suas práticas e reinventar a si próprios enquanto pessoas e 
membros de uma profissão. As práticas metodológicas fornecem meios de 
aprendizagens aos alunos e, ao mesmo tempo, serve como um guia para o 
aprendizado, pois ajuda a organizar as informações que queremos transmitir aos 
nossos educandos. Assim, o aluno exercitará suas habilidades e desenvolverá 
conhecimentos, despertando assim motivação e interesse em aprender (THURLER, 
2000, p. 89). 

 
Na concepção da autora, os desafios impostos aos educadores de reinventar  suas 

práticas metodológicas, significam também dizer que o professor deve possuir uma visão 

clara, ampla e consciente do objetivo, rompendo com a visão cristalizada e monótona de 

acreditar que apenas ele é o detentor do conhecimento, discutindo com os alunos da 

importância deste espaço, na constituição de sua individualidade e da sociedade que eles 

fazem parte. 

 
Ao reinventar suas práticas metodológicas, este educador deve ter a capacidade de se 

adaptar de forma criativa a realidade do lugar, para que possa selecionar, criar e propor 

situações de desafio, concretas ao dia-a-dia do aluno, tornando as aulas atraentes e 

inovadoras. O conteúdo proposto de forma abstrato desestimula, pois o aluno não percebe a 

aplicabilidade em seu cotidiano, enquanto ser social, dificultando sua aprendizagem, dando 

espaço para a desmotivação, como consequência surge atos de indisciplina. 

 
Conforme Oliveira (2005), Paulo Freire explica sobre a resistência do professor em 

respeitar a “leitura de mundo” com que o educando chega à escola, uma cultura instituída pela 

classe, que se configura um entrave ao conhecimento. A autora salienta ainda, que o sucesso 

da aprendizagem consiste de novas práticas metodológicas de ensino, que lhes permitirá 

conduzir os educandos, propondo atividades instigantes, provocadoras, significativas e, que 

sejam viáveis, para imbuir uma situação de sucesso: 

 
 
 

[...] Boa ventura de Souza Santos refere-se ainda a estes nossos tempos de transição 
paradigmática e chama a atenção para a necessidade de tirarmos todas as 
consequências dessa condição. Não se trata de inventar algo novo, um novo lugar. 
Trata-se da necessidade de realizarmos um movimento rumo ao nosso próprio lugar 
e, como somos professores significa fazermos uma escola organizada coletivamente 
pelos seus próprios protagonistas (KIMURA, 2010, p. 30). 

 
A autora explica que o educador, ao trabalhar com os alunos, suas práticas 

metodológicas devem ser preparadas de acordo com o conteúdo, sem fugir da linha de 

raciocínio, unindo o ensino e a pesquisa para ir de encontro com a realidade. Ensinar deve ir 
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além de uma metodologia adotada apenas pelo professor, ensinar envolve professores e 

alunos, um trabalho realizado em conjunto através do planejamento, observação constante do 

meio em que vivem, estudos estes que tem como finalidade a construção de ideias críticas, 

conceitos, compreensão e interpretação dos mesmos, tudo isso de forma cada vez mais 

profunda e organizada. 

 
Para Oliveira (2005, p.50), “além de toda transformação histórico-social e das 

mudanças pedagógicas que interferem na escola”, na maioria das vezes, as causas e 

consequências do fracasso escolar estão relacionados à prática pedagógica. Segundo a autora, 

a proposta para os dias de hoje é que o educador tenha um olhar crítico-dialético frente ao 

método que pretende trabalhar com seus alunos. Entende-se a educação como uma visão de 

mundo a ser compartilhado com os membros da comunidade escolar, como um processo de 

construção no qual os procedimentos sociais, políticos e culturais são desencadeados: 

 
[...] daqui para frente, eles precisarão não apenas pôr em questão e reinventar 
práticas pedagógicas, como também reinventar suas relações profissionais com os 
colegas e a organização do trabalho no interior de sua escola. A introdução de novos 
objetivos de aprendizagem e de novas metodologias de ensino não lhes permitirá 
mais organizar seu ensino em torno de uma sucessão rígida de lições de fichas de 
trabalho, e sim os obrigará a inventar permanentemente arranjos didáticos e 
situações de aprendizagem que respondam melhor à heterogeneidade de 
necessidades de seus alunos (THURLER, 2000, p. 89). 

 
De acordo com a autora, na reinvenção das suas práticas pedagógicas, na execução 

das ideias, são necessários docentes que ponham em ação uma aprendizagem significativa, a 

sua relação pedagógica intraescolar, juntamente com seus pares, é condição necessária, para 

auxiliar sua práxis. No cotidiano escolar, encontramos professores que demonstra ter 

preferência para trabalhar com práticas que desenvolvam nos alunos a capacidade de construir 

e interpretar assuntos relacionados que vai de encontro com suas necessidades. Quando bem 

utilizadas, as práticas metodológicas, relacionando a realidade com o conteúdo ministrado, 

permitem ao aluno fazer uma ponte entre o conteúdo e suas necessidades diárias, 

contribuindo, assim, para sua formação. 

 
Contudo, as práticas metodológicas são marcadas por tensões entre a realidade e 

pelas constantes mudanças, resultados das reformas educativas, como por outras tensões 

significativas da realidade. O professor que não leva a sério sua prática educativa, que não 

procura aperfeiçoar seu método de trabalho e não se esforça para estar à altura de sua prática e 

de sua tarefa, não tem força moral para conduzir as suas atividades. O educador, portanto, na 
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escolha das práticas metodológicas para trabalhar, deve propor desde uma simples estratégia, 

como elemento intelectual capaz de realizar materialmente o nexo teoria-prática, 

desenvolvendo sua atividade educativa como um ser histórico social que oportuniza para que 

seus alunos possam realmente construir seu aprendizado; que haja interação entre aluno e 

professor e que este ensino esteja ligado a uma aprendizagem significativa, ao conteúdo, e a 

sua dimensão pedagógica para contribuir na construção de uma educação renovada. 

 
Considerações finais 

 
A importância da prática pedagógica na aprendizagem significativa, na área de 

estudo da Matemática, é que ela facilita o alcance da meta ou objetivo da educação, 

desenvolvendo uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo 

demonstrar a importância da aprendizagem significativa. 

 
Consciente de que a educação precisa de mudanças inovadoras que demonstrem uma 

atitude com uma predisposição para mudar, que todos nós esperamos e que falta. Uma 

maneira de conseguir isso é que os professores desaprendem aqueles conhecimentos que não 

levam a nada para os alunos. Portanto, certamente os alunos deixarão de ser recipientes de 

conhecimento e se tornarão construtores de novos conhecimentos, alcançando por meio de 

uma aprendizagem significativa, o desenvolvimento de suas habilidades através de atividades 

evidenciadas na forma de adquirir conhecimento, que os alunos sejam capazes de refletir com 

seus próprios critérios, críticos e reflexivos, todo o conhecimento que é apresentado a ele, 

com um aprendizado significativo. 

 
Neste estudo, considerou-se necessário reconhecer explicitamente o papel crucial do 

professor na organização, direção e promoção da aprendizagem do aluno. Uma instrução 

matemática significativa deve atribuir um papel-chave à interação social, cooperação, 

discurso do professor, comunicação, bem como a interação do sujeito com situações- 

problema. O professor em formação deve estar ciente da complexidade da tarefa de ensinar, 

se deseja alcançar sucesso. 

 
A complexidade da Matemática e da educação sugere que os teóricos da educação 

matemática, e não menos seus agentes, devem permanecer constantemente atentos e abertos 

às mudanças profundas que, em muitos aspectos, a dinamização rápida da situação global 

exige. A educação, como qualquer sistema complexo, apresenta uma forte resistência à 
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mudança. Isso não é necessariamente ruim. Portanto, para uma aprendizagem matemática 

significativa será necessária projetar e gerenciar uma variedade de práticas metodológicas e 

implementar uma variedade de padrões de interação e levar em conta as normas, muitas 

vezes, implícitas, que regulam e condicionam o ensino e a aprendizagem. 

 
Concluiu-se que o uso de práticas metodológicas na disciplina de Matemática é de 

vital importância para favorecer a aprendizagem significativa e melhorar a qualidade do 

estudo. Aprender Matemática e saber como transferir esse conhecimento para diferentes áreas 

da vida, além de contribuir para resultados positivos na vida do aluno, gera mudanças 

importantes na sociedade. Compreendeu-se que a educação é considerada o motor do 

desenvolvimento. Junto ao seu desenvolvimento, deve-se focar no aprendizado da Matemática 

como um dos pilares mais importantes, pois além de focar no cognitivo, desenvolve 

habilidades importantes que são aplicadas todos os dias em todos os ambientes, como 

raciocínio lógico, pensamento crítico, argumentação fundamentada e a resolução de 

problemas. 
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