
 

1. IDENTIFICAÇÃO:

1.2. Área: Matemática

1.3. Professor PDE: Luiz Amiltom de Góes

1.4. Professora orientadora: Arilda Maria Passos

2. TEMA DO ARTIGO: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

3. TÍTULO:  EDUCAÇÃO  MATEMÁTICA  COMO  TENDÊNCIA 

METODOLÓGICA OU COMO UM CAMPO DE TRABALHO?

4. INTRODUÇÃO.

Este trabalho é uma reflexão e orientação dirigida aos professores 

de matemática, tanto para os educadores da rede pública de ensino, como 

para os da rede particular.

A  problematização que leva  ao seu desenvolvimento  é  a  séria 

preocupação dos professores da disciplina em encontrar metodologias que 

levem os alunos a gostar de aprender matemática, “a possibilidade dos 

estudantes  realizarem análises,  discussões,  conjecturas,  apropriação de 

conceitos  e  formulação  de  idéias”.  (DCE p.11).  Para  que isso  ocorra  é 

necessário  entender  a  Matemática  satisfatoriamente  e  sempre  que 

possível  encontrar  para  os  conteúdos  propostos  algumas  aplicações 

práticas, referentes ao cotidiano.

O contato entre os professores da rede estadual de ensino por 

meio do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) promoveu uma 

salutar e proveitosa interação entre os educadores de todas as regiões do 

Estado do Paraná.
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Nos congressos realizados em Foz do Iguaçu, grupos de estudos e 

cursos  específicos  ofertados  nas  Universidades,  e  principalmente  nos 

grupos  de trabalho em rede na plataforma moodle,  nossas  impressões 

sobre o ensino da Matemática foram e estão sendo debatidas, estudadas e 

refletidas de uma forma como nunca antes.

Em decorrência  desses  encontros  e  debates  é  que  surgem as 

reflexões que resultam neste trabalho.

As  Diretrizes  Curriculares  do  Estado  do  Paraná,  de  forma 

competente  e  pedagogicamente  excelente,  orienta  que  a  disciplina  de 

Matemática  seja  encaminhada  pelo  que  escreve  como  “algumas 

tendências  metodológicas”  para  a  Educação  Matemática.  A  saber: 

resolução  de  problemas,  modelagem  matemática,  mídias  tecnológicas, 

etnomatemática e história da Matemática.

É sobre estas tendências que propomos uma ampla reflexão.

5. DESENVOLVIMENTO.

Para  o  educador  de  Matemática  da  rede  pública  estadual  de 

ensino, a leitura das Diretrizes Curriculares não é optativa; é obrigatória. 

A DCE é escrita de forma clara e com uma metodologia precisa, e 

aponta alguns caminhos para a condução do ensino de Matemática pelos 

professores da rede.

Nas  Diretrizes  de  Matemática  encontram-se  leituras  bem 

organizadas e concisas da parte histórica da disciplina. Apresentam-se os 

fundamentos teórico-metodológicos. Propõem-se conteúdos estruturantes 

e  específicos.  Faz-se  a  apresentação  de  algumas  tendências 

metodológicas  e  uma  breve,  porém  coerente  leitura  sobre  o  tema 

Avaliação.

A SEED, por meio do PDE, proporcionou aos professores da rede 
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estadual  de  ensino  um  contato  real,  amistoso  e  verdadeiramente 

proveitoso com os professores das instituições de ensino superior.

Sabemos,  como  educadores  experientes,  que  havia  até  então 

uma enorme carência de relações e troca de experiências entre as escolas 

e as universidades.

Tivemos  o  privilégio  de  ter  nossos  estudos  orientados  pelos 

renomados professores da UNICENTRO, de Guarapuava. Tais professores, 

por uma feliz e competente escolha da universidade, estão diretamente 

envolvidos  com  disciplinas  que  compõem  o  campo  de  trabalho  da 

Educação Matemática. Ministram matérias como modelagem matemática, 

história da Matemática, prática de ensino, ensino de funções e geometria 

com o uso de softwares, entre outras.

Além  dessa  oportuna  realidade,  a  UNICENTRO  nos  ofereceu 

estudos com professores de outras áreas, principalmente da Pedagogia, 

que nos  levaram a ler  e estudar diversos educadores  que compõem a 

linha  pedagógica  da  SEED:  Paulo  Freire,  Demerval  Saviani,  Celso 

Vasconcellos, Lizia Nagel, Paolo Nozella, entre outros.

Mas foi  nos  encontros  com o Professor  Doutor  Luis  Barco,  nas 

leituras dos livros de Ubiratan D’ Ambrosio e nos cursos específicos da 

área de Matemática ministrados pelos professores Dionísio Burak, Arilda 

Maria Passos, Carlos Roberto Ferreira e Edílson Roberto Pacheco que nos 

deparamos com a perturbadora questão:

Quando acontecerá que a resolução de problemas, a modelagem 

matemática,  o  uso  das  mídias,  a  etnomatemática  e  a  história  da 

Matemática, deixarão de ser “tendências metodológicas”, e passarão a ser 

campos de trabalho inseridos no ensino da disciplina? 

Apresenta-se a seguir um relato do que foi estudado e sugerido 

em  Educação  Matemática  sob  a  orientação  dos  professores  da 
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UNICENTRO. 

Objetiva-se com este estudo que os professores de Matemática da 

rede  estadual  de  ensino  estreitem  o  entendimento  dos  campos  de 

trabalho presentes na Educação Matemática.  Afinal  é uma proposta da 

Secretaria de Educação, perfeitamente exeqüível, e que em muito deverá 

contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  do  ensino  da  Matemática  no 

Estado do Paraná.

5.1. A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

“Qual é o custo do transporte do barro para uma determinada 

olaria?”

Para  o  professor  doutor  Dionísio  Burak,  da  UNICENTRO  de 

Guarapuava, este é um ótimo modelo de problema de Matemática.

Segundo Burak, um problema não deve ser confundido com um 

exercício de aplicação, que em muitos momentos possui mecanismos que 

o resolvam de forma direta. A resolução de um problema deve levar o 

aluno, em primeiro lugar, a uma pesquisa matemática de ordem social e 

historicamente relevante.

Para resolver  o problema citado acima o aluno deve pesquisar 

respostas às diversas questões que podem surgir, tais como:

- A produção da olaria é diária, semanal ou mensal?

- A capacidade do veículo de transporte?

- O veículo próprio ou é de terceiros?

- O transporte é realizado em que período? Manhã, tarde ou noite?

- Qual é o tipo de combustível usado no caminhão? E o consumo?

- Os trabalhadores que farão o transporte são próprios da olaria 

ou terceirizados?

Ou seja, para encontrar a resolução de um problema o aluno teria 
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que  proceder  de  forma  investigativa;  levantando  hipóteses  e 

comprovando-as.

George Polya, professor americano, escreveu diversos livros sobre 

esse tema. Em seu artigo publicado no livro organizado por Krulik e Reys 

(1997), Polya enfatiza que o aluno deveria se interessar pela Matemática 

pelo que ela é em si mesma. E que o professor da disciplina que ensina 

sob este pensamento, o faz de maneira que “possa levar o aluno a se 

inflamar e desfrutar da descoberta”.

É necessário conhecer os livros e textos de George Polya.

Outro  excelente  trabalho  que  também  considero  como  leitura 

obrigatória para os professores que pretendem usar esta metodologia nas 

séries iniciais do ensino fundamental é o do professor doutor Luiz Roberto 

Dante, especificamente seu livro Didática da Resolução de Problemas de 

Matemática  (2005),  onde  ele  sugere  uma forma de trabalhar  o  ensino 

numa perspectiva organizada e didática. Dante enumera alguns objetivos:

- fazer o aluno pensar produtivamente;

- desenvolver o raciocínio do aluno;

- ensinar o aluno a enfrentar situações novas;

- oportunizar aos alunos a aplicação da Matemática;

- tornar as aulas mais interessantes e desafiadoras;

- equipar os alunos com estratégias para resolver problemas;

- dar uma boa base matemática às pessoas;

Também aponta algumas metodologias:

     - mudar o método de ensino;

- trabalhar com a classe toda;

- trabalhar em pequenos grupos;

- ensinar algumas estratégias;

Uma boa pesquisa e leituras apropriadas podem levar o professor 
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de  Matemática  e  encontrar  situações  problemas  diversos  e  que 

proporcionam  aos  alunos  compreender  o  porquê  de  se  estudar  um 

determinado conteúdo. Problemas bem elaborados propiciam a pesquisa, 

a reflexão e a aplicação de conceitos matemáticos aprendidos.

É por meio desse entendimento que o professor poderá fazer da 

resolução de problemas uma prática interessante e satisfatória no ensino 

de Matemática.

5.2. MÍDIAS TECNOLÓGICAS

Nas  Diretrizes  Curriculares  De  Matemática  Para  A  Educação 

Básica, lê-se que “no contexto da educação básica, os ambientes gerados 

por  aplicativos  informáticos  dinamizam  os  conteúdos  curriculares  e 

potencializam o processo pedagógico”. 

Duas  perguntas  iniciais  sobre  esta  questão:  os  professores  de 

Matemática  da  rede  pública  do  Paraná  têm se  utilizado  de  aplicativos 

informáticos? E de outros recursos tecnológicos?

Estas perguntas provocam algumas reflexões tais como:

- os professores estão capacitados para trabalhar com os recursos 

da informática?

- as escolas estão devidamente aparelhadas? 

- a comunidade escolar tem acesso a recursos como softwares, 

televisão, calculadoras e internet?

Por meio dos encontros do PDE, e nas correspondências do grupo 

de  trabalho  em  rede,  é  impossível  não  perceber  que  uma  parte 

significativa  dos  nossos  educadores  de  Matemática  tem  muitas 

dificuldades para trabalhar com os aplicativos informáticos disponíveis.

Há de se elogiar o trabalho e o empenho da SEED em capacitar os 

professores.  Muito  tem  sido  feito  para  melhorar  o  desempenho  dos 
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educadores, em informática e em outros recursos da tecnologia. Milhares 

de professores já foram beneficiados.

A falta de laboratórios de informática nas escolas não é mais uma 

desculpa.  Na  grande  maioria  dos  colégios  existem bons  computadores 

disponíveis a professores e alunos. A ressalva é que são poucos. Porém, 

isso não nos impede de utilizá-los adequadamente.

As  televisões  com  recursos  para  o  uso  de  softwares  estão 

chegando para todas as salas de aula. Infinitas são as perspectivas para o 

uso  das  mídias  tecnológicas  na  educação  nos  próximos  anos.  Vários 

softwares  que  auxiliam  o  ensino  de  Matemática  são  conhecidos,  por 

exemplo, o cabri, zgraph, igeom, matlab, geometrix, entre muitos. Outros 

ótimos  aplicativos  gratuitos  encontram-se  no  endereço 

http://www.somatematica.com.br.  

Sítios  estão  disponíveis.  No  Portal  Dia-a-Dia  Educação, 

(http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br),  encontra-se  o  endereço 

(http://www.matematica.pr.gov.br),  um  dos  vários  sites  indicados  no 

portal. Trabalhos no formato de Folhas e OAC, construídos por professores 

da rede pública,  estão prontos para serem consultados e são de ótima 

qualidade e aplicabilidade para vários conteúdos.

No grupo de  professores  de Matemática  do  PDE orientados  na 

UNICENTRO, destaca-se o trabalho da professora Margarete F. S. Hoepers, 

do município de Pitanga, que disponibilizará aos professores da rede um 

manual para o uso do software zgraph; um aplicativo muito útil no estudo 

de Funções.

Em breve,  o LACTEC do Paraná (Instituto de Tecnologia  para o 

Desenvolvimento),  conveniado  com  o  Ministério  da  Educação,  estará 

produzindo  material  multimídia  que  disponibilizará  aos  professores  do 

ensino médio de Matemática da rede publica de ensino.
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Segundo as DCEs, “o trabalho com as mídias tecnológicas insere 

diversas formas de ensinar e aprender e valoriza o processo de produção 

de conhecimentos”.

Os  professores  de  Matemática  da  rede  pública  do  Estado  do 

Paraná estão motivados, e tem acesso a vários e excelentes materiais e 

recursos  da tecnologia.  Basta  apenas dedicar  um pouco do seu tempo 

para o estudo e a prática desse campo de trabalho.

5.3. ETNOMATEMÁTICA

Etno _ o ambiente natural, social, cultural e imaginário

Matema _ de explicar, aprender, conhecer, lidar com

Tica _ modos, estilos, artes, técnicas (D’ Ambrosio 2005)

D’  Ambrosio  (2005,  p.9)  situa  a  etnomatemática  como  uma 

subárea da História da Matemática e da Educação Matemática, “com uma 

relação muito natural com a Antropologia e as Ciências da Cognição”. 

A etnomatemática surge em meados da década de 1970, quando 

o professor Ubiratan D’ Ambrosio propõe que os programas educacionais 

enfatizem as matemáticas produzidas pelas diversas culturas. 

Para o estudo desse campo de trabalho estão disponíveis diversas 

obras. Destacamos os livros de Ubiratan D’ Ambrosio: Etnomatemática - 

Elo entre as Tradições e a Modernidade (2005); Etnomatemática - Arte ou 

Técnica  de  Explicar  e  Conhecer  (1990);  A  Matemática  na  Época  das 

Grandes Navegações e Inicio da Colonização (2001); A Era da Consciência 

(1997); entre outros.

Na obra de D’ Ambrosio (2005), encontra-se algumas indicações 

de teses e dissertações defendidas no Brasil e no exterior com foco na 

etnomatemática. Valem o esforço de conhecer algumas delas.

Apresenta-se a seguir três parágrafos de valiosa contribuição de 
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Marina  Cavalcanti,  professora  de  Matemática  da  rede  estadual,  com 

mestrado em Educação Matemática e participante do grupo de trabalho 

em rede.

A Educação Matemática é uma área de estudos interdisciplinares 

que,  aglutinando  contribuições  da  própria  Matemática,  da  Psicologia 

Educacional, da Filosofia e da Sociologia da Educação, procura entender 

os  mecanismos  relacionados  ao  processo  ensino-aprendizagem  da 

Matemática. Dentro dessa idéia em aprimorar o ensino e a aprendizagem 

surge a etnomatemática, que prioriza as diversas maneiras de explicar, 

entender,  conhecer,  aprender  para  saber  fazer  como  resposta  as 

necessidades de sobrevivência em diferentes ambientes culturais. Muitas 

dessas maneiras constituíram-se em modelos matemáticos significativos 

no decorrer dos tempos. Naturalmente, foi pela modelagem matemática 

que as mais diversas civilizações foram buscando caracterizar e formalizar 

os  fenômenos  matemáticos,  aliás,  como  acontece  nos  dias  de  hoje 

também.

Nessa  direção,  a  etnomatemática  e  a  modelagem  matemática 

aparecem  como  partes  constitutivas  da  ciência  Matemática  e,  não 

exatamente como uma tendência dela. Paralelamente, toda a história da 

Matemática  vai  sendo  registrada,  mostrando  toda  essa  evolução 

fantástica.

Segundo  Ubiratan  D’  Ambrosio  a  disciplina  denominada 

Matemática  é  na  verdade  uma  Etnomatemática  que  se  originou  e 

desenvolveu  na  Europa,  tendo  recebido  algumas  contribuições  das 

civilizações indiana e islâmica e que chegou à forma atual nos séculos XVI 

e XVII. De fato, a história da Matemática, através dos tempos, nos revela 

exatamente este fato, quando diferentes povos criaram as suas diferentes 

maneiras  de  comunicação  matemática  ou  etnomatemática.  Com  a 
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evolução  da  humanidade  e  o  intercâmbio  entre  os  povos,  as  idéias 

diferentes  convergiram  para  padrões  matemáticos  definidos  e  de  uso 

comum.

Ler sobre etnomatemática, estudar esse tema, levará o professor 

a procurar trabalhar com a disciplina a partir de conhecimentos históricos, 

geográficos, políticos e sócio-culturais; um ótimo caminho para o ensino 

da Matemática.

5.4. HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

“História é a ciência do homem no tempo.” 

(March Blok)

É o homem que descobre a Matemática ou a Matemática sempre 

existiu e está pronta, esperando para ser descoberta?

Entender a História da Matemática é compreender a natureza da 

matemática e sua importância na vida da humanidade; perceber que o 

conhecimento matemático é produzido historicamente.

D’ Ambrósio, (1997, p. 29), escreve que “a história da matemática 

é  um elemento fundamental  para  se perceber  como teorias  e  práticas 

matemáticas  foram  criadas,  desenvolvidas  e  utilizadas  num  contexto 

específico de sua época”. (Os professores da disciplina estão aproveitando 

as referências históricas de estudos matemáticos e de seus autores, para 

potencializar o ensino?

Nos  livros  didáticos  escolhidos  para  o  ensino  fundamental,  a 

serem usados a partir de 2008, estão inseridas referências históricas da 

Matemática?

São  várias  as  indagações  que  escrevemos  neste  texto.  Na 

realidade são provocações para os educadores.

O  professor  Edílson  Roberto  Pacheco,  da  UNICENTRO  de 
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Guarapuava, doutor em História da Matemática, escreve que “a história 

nos possibilita olhar para as referências”.

Usar  a  história  da  matemática  como  abordagem  para  os 

conteúdos  do  currículo,  não  é  estudar  a  bibliografia  de  matemáticos 

famosos. Os grandes matemáticos da história, suas trajetórias, viagens e 

descobertas,  podem promover  uma curiosidade motivadora nos alunos. 

Estabelece uma possibilidade para o estudo das origens das concepções 

matemáticas.

Não podemos permitir que a história da matemática seja relevada 

apenas a fatos históricos, sem continuidade. Muitos conteúdos específicos 

da disciplina podem ser ensinados ou abordados por meio de construções 

e resoluções de modelos matemáticos realizados no passado.  Cabe aos 

professores uma busca de referências neste campo de trabalho. 

Na  página  da  educação,  da  SEED,  estão  disponíveis  muitos 

trabalhos nos formatos de Folhas e OACs. Vários destes trabalhos trazem 

excelentes apontamentos de conteúdos de Matemática, abordados numa 

concepção histórica. Vale à pena conferir.

Na  bibliografia  que  estaremos  indicando,  os  professores 

encontrarão  um  vasto  material  para  pesquisa  e  estudo  no  campo  de 

trabalho da História da Matemática.

5.5. MODELAGEM MATEMÁTICA

“O céu deve ser esférico, pois a esfera é gerada pela rotação do 

círculo, que dos corpos, é o mais perfeito.”        Aristóteles.

Problematizar situações do cotidiano pode ser descrito como uma 

forma de utilizar a modelagem matemática? Ou é uma forma de trabalhar 

com matemática aplicada?

A  modelagem  matemática  na  perspectiva  da  Educação 
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matemática para o ensino da disciplina no Brasil  teve início a partir  de 

1987, com a primeira dissertação de mestrado na Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Rio Claro – São Paulo.

De  acordo  com  Bassanezi  (2004),  a  modelagem  matemática 

“consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas 

matemáticos e resolve-los interpretando suas soluções na linguagem do 

mundo real”. (p.16)

No livro de Biembengut/Hein (2005), lê-se que:

a  modelagem  matemática  é  o  processo  que  envolve  a 
obtenção  modelo...  Nessa  perspectiva,  um  conjunto  de 
símbolos  e  relações  matemáticas  que  procura  traduzir,  de 
alguma forma,  um fenômeno  em questão  ou  problema de 
situação real, denomina-se modelo matemático. (p.12)

Para Barbosa (2001, apud DCE), “a modelagem matemática é um 

ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e 

ou investigar, por meio da matemática, situações oriundas de outras áreas 

da realidade”. ( p.6)

Dionísio Burak, doutor em modelagem matemática e professor da 

UNICENTRO de Guarapuava, durante o curso ministrado aos professores 

do  PDE,  propõe  que  a  modelagem  matemática  constitui-se  em  um 

conjunto de procedimentos cujo objetivo é estabelecer um paralelo para 

tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano 

do ser humano, ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões.  Ainda 

revela  a  infeliz  tendência  atual  de  que  o  “como  fazer”  no  ensino  da 

Matemática prevalece sobre o “porque fazer”. E que esta concepção de 

ensino não tem trazido bons resultados para o ensino da disciplina.

As  observações  que  faremos  a  seguir  estão  escritas  no  artigo 

MODELAGEM  MATEMÁTICA:  FAVORECENDO  A  APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA,  dos  professores  Dionísio  Burak  e  Daniela  D.  Barbieri, 

localizado no sitio http:// www.dionisioburak.com.br. 
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Para Dionísio e Daniela, o fato é se considerar o conhecimento 

prévio dos alunos e os conteúdos sempre partirem de temas mais gerais 

para  mais  específicos,  revelam  a  Modelagem  Matemática  como  uma 

metodologia  alternativa  para  o  ensino  da  Matemática  que  favorece  a 

aprendizagem significativa e promove mudanças na forma de ensinar e 

aprender matemática.

No artigo, lê-se que:

a Modelagem Matemática caracteriza-se principalmente pelo 
foco de estudo estar centrado no interesse dos alunos. Uma 
das formas de aplicação da Modelagem Matemática segue as 
etapas:  escolha  dos  temas  pelos  alunos  (grupo);  pesquisa 
exploratória que investigados dados tanto quantitativos como 
os  qualitativos  em torno  do  tema escolhido;  levantamento 
dos  problemas;  resolução  dos  problemas  por  meio  de 
diversos recursos,  inserindo os conteúdos matemáticos que 
auxiliam na resolução; análise crítica das soluções. (2005)

Na opinião de Burak (2000) a

Modelagem Matemática  reorganiza  a  dinâmica  da  sala  de 
aula, alterando o foco do trabalho escolar do professor para a 
unidade aluno-professor. Ela traz benefícios aos alunos com o  
desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, tornado 
mais rico o processo de ensino-aprendizagem e contribuindo 
de  forma  significativa,  para  a  formação  do  hábito  da 
investigação.  Daí  decorre  aspectos  importantes:  maior 
interesse  do  grupo,  interação  maior  no  processo  ensino-
aprendizagem, demonstração de uma diferenciada forma de 
conceber a educação, uma nova postura do professor.

Trabalhar com modelagem matemática, como uma metodologia 

para o ensino,  possibilita  ao professor mostrar aos alunos uma ligação 

entre os conteúdos aprendidos nas escolas e as situações encontradas na 

realidade.  Burak  (2000)  conclui  que  “os  alunos  trabalham  com  o  que 

gostam, com aquilo que para eles apresenta significado,  tornado-se co-

responsáveis pela aprendizagem”. O professor da rede pública estadual de 

ensino do Estado do Paraná é um educador interessado na aprendizagem 

significativa  dos  conteúdos  pelos  alunos.  Na  área  da  Matemática,  no 

campo  da  Modelagem  Matemática,  estão  disponíveis  muitos  artigos, 
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dissertações  de  mestrado,  teses  de  doutorado  e  livros;  uma  vasta 

bibliografia pronta a ser lida e estudada. 

A  Modelagem  Matemática  é  mais  uma  metodologia  que  pode 

enriquecer  e  melhorar  o  ensino  e  a  aprendizagem  da  Matemática.  É 

preciso conhecê-la.  

6. CONCLUSÃO.

A aprendizagem de Matemática pelos alunos brasileiros não ocupa 

uma  posição  honrosa.  Nossas  classificações  estão  muito  aquém  das 

expectativas  da  sociedade.  A  verificação  se  percebe  observando  os 

resultados de alguns testes, como o ENADE, a prova Brasil, as notas do 

ENEM,  nos  exames de  disciplinas  comparados  a  diversos  países,  entre 

outros.

Quando  estudamos  com  criteriosa  atenção  os  resultados  de 

muitas  avaliações,  observamos  que  o  estado  do  Paraná  está  sempre 

ocupando os melhores ou os primeiros lugares em comparação com os 

demais estados brasileiros. 

Para os educadores da rede pública estadual isto é sem dúvida 

um  motivo  de  orgulho.  Porém,  sabemos  que  devemos  e  poderemos 

melhorar em muito, e principalmente no ensino da Matemática.

Os  privilegiados  professores  que  participam  do  primeiro  PDE 

muito terão a contribuir. O histórico ano de 2007 foi quase que totalmente 

dedicado ao estudo. Isto é um fato inédito na educação do nosso país.

Os trabalhos que os professores do PDE da região de Guarapuava 

entregarão,  são  projetos  de  excelente  qualidade.  O  material  didático 

produzido,  em breve estará  disponível  a  todos  os  professores  da  rede 

estadual, por meio da SEED.
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Neste material estarão incluídas sugestões de exercícios, leituras 

e aplicações em todas as áreas da Educação Matemática. Será uma leitura 

“obrigatória” para todos os professores que desejam melhorar o ensino e 

a aprendizagem da Matemática.

Nossos educadores do PDE seguiram as orientações encontradas 

nas  Diretrizes  Curriculares  de  Matemática.  Buscou-se  um  real 

entendimento e aplicabilidade do que agora entendemos como campos de 

trabalho  para  o  ensino  da  Matemática;  a  modelagem,  a  resolução  de 

problemas, o uso das mídias tecnológicas, a etnomatemática e a história 

da matemática.

Nas pesquisas realizadas preocupa-nos a constatação de que são 

poucas as Universidades públicas do Paraná que ofertam na graduação 

disciplinas  que  contemplem a  Educação  Matemática.  A  UNICENTRO de 

Guarapuava tem na graduação de seus alunos matérias como Modelagem 

Matemática, História da Matemática e Matemática Aplicada. É notória a 

constatação  que  os  novos  professores   formados  obtém  uma  boa 

qualificação nestas áreas.

Em decorrência  de que a SEED orienta  que nossos professores 

trabalhem com a Educação Matemática, é, portanto imperativo que todas 

as  Universidades  públicas  tenham  na  formação  de  seus  futuros 

professores,  matérias que contemplem esta metodologia,  ou campo de 

trabalho. Seria um passo importante na busca da melhoria continuada da 

educação no Paraná.

No trabalho diário com os professores de Matemática nas nossas 

escolas, e principalmente no contato com diversos professores por meio 

dos grupos de trabalho em rede, observamos uma constatação intrigante: 

dentre os professores efetivos são poucos os que já tiveram um contato 

significativo  com  a  Educação  Matemática.  É  mínimo  o  número  de 
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professores com especialização nesta área. 

Para uma melhoria  preterida no ensino de Matemática na rede 

pública,  uma  atitude  urgente  seria  providenciar  para  os  nossos 

professores um estudo abrangente em todos os campos de trabalho da 

Educação Matemática. 

A Secretaria de Educação muito já  tem feito.  Um exemplo é o 

documento  das  Diretrizes  Curriculares.   Outra  atitude  pedagógica 

acertada  que  a  SEED  tem  realizado  é  a  inclusão  de  vários  temas 

abordados nas jornadas pedagógicas e nos grupos de estudo, realizados 

aos sábados.

É consenso entre os professores do PDE da região de Guarapuava, 

que muito poderemos fazer para melhorar significativamente o ensino da 

Matemática nas escolas públicas do estado. A especialização de todos os 

professores  em  Educação  Matemática  é  um  dos  mais  adequados 

caminhos.  Sugerimos  muita  leitura  nesta  área  e  interação  e  discussão 

entre os educadores.

Estudando  e  aplicando  nossos  novos  e  ou  melhorados 

conhecimentos,  será  perfeitamente  possível  responder  a  questões  dos 

alunos como: para que serve isso?

Sem  qualquer  dúvida,  nossos  professores  de  Matemática 

concordam  que  podemos  deixar  o  estudo  da  disciplina  muito  mais 

prazeroso, significativo e interessante.

Com a efetiva aplicação da Educação Matemática, seja como uma 

tendência,  um  campo  de  trabalho  ou  um  programa  de  estudos, 

ensinaremos uma Matemática mais aplicada e útil, sem nunca perder de 

vista o seu caráter científico.
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