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Resumo:
Este trabalho é parte da pesquisa feita para a monografia do curso de Licenciatura em
Matemática e trata de aprendizagem significativa. Segundo Ausubel aprendizagem
significativa é aquela em que as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira
substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe, ou seja, o indivíduo aprende
uma nova informação usando como âncora ou referência algum conhecimento prévio que
considera ter relação com o novo conhecimento aumentando, assim, a possibilidade de
aprendizagem da nova informação mais eficiente. Nos questionamos como as pesquisas no
ensino de matemática, desenvolvidas na formação docente, tem utilizado como
fundamento a referida teoria? O objetivo é refletir sobre as contribuições dessa teoria para
a pesquisa no ensino de matemática e como isso pode contribuir com a formação docente
dos matemáticos brasileiros. A metodologia baseia-se em estudo bibliográfico e em artigos
derivados de pesquisas que utilizam a teoria supracitada no ensino de matemática e em
outras áreas do conhecimento, encontrados por meio de um levantamento da produção do
conhecimento acerca dessa teoria. Consideramos que, este estudo torna possível termos
uma ideia aproximada do quanto a aprendizagem significativa é difundida no Brasil,
principalmente na formação docente dos matemáticos. Com isso, esperamos contribuir
para a pesquisa e a formação docente em matemática, mostrando a produção do
conhecimento sobre a temática e como a teoria da aprendizagem significativa pode
melhorar a qualidade do ensino de matemática, posto que seu princípio básico fundamental
é simples, qual seja, a ideia de utilizar os conhecimentos prévios dos alunos para introduzir
novos conhecimentos no processo de ensino e de aprendizagem.
Palavras-chaves: Pesquisa no Ensino de Matemática; Formação Docente em Matemática;
Aprendizagem Significativa.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte da pesquisa feita para a monografia do curso de Licenciatura
em Matemática e trata de aprendizagem significativa. Segundo Ausubel aprendizagem
significativa é aquela em que as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira
substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe, ou seja, o indivíduo aprende
uma nova informação usando como âncora ou referência algum conhecimento prévio que
considera ter relação com o novo conhecimento aumentando, assim, a possibilidade de
aprendizagem da nova informação mais eficiente.
Nos questionamos como as pesquisas no ensino de matemática, desenvolvidas na
formação docente, tem utilizado como fundamento a referida teoria?
O objetivo é refletir sobre as contribuições dessa teoria para a pesquisa no ensino de
matemática e como isso pode contribuir com a formação docente dos matemáticos
brasileiros.
As pesquisas sobre o ensino da matemática baseiam-se nos problemas encontrados
do ponto de vista do pesquisador em relação a outro ponto de vista do ensino matemático.
A escolha das teorias e dos métodos não vai ser a mesma segundo o ponto de vista ao qual
se coloca, podendo cada conteúdo ser abordado de várias maneiras diferentes. O campo
das pesquisas sobre o ensino da matemática contribui para melhorar a forma de
transmissão de conteúdo dessa área de conhecimento, através da renovação dos métodos
ou dos instrumentos didáticos. Dentro da matemática existe uma diversidade de
experiências que podem ser transmitidas como: a geometria, a análise, a álgebra, a
estatística, etc. Também Existe muitas expectativas sociais em termos de formação dos
indivíduos, aos quais as reformas sucessivas dos programas de ensino tentam atender.
“A Educação Matemática como área de estudos e pesquisas tem se
constituído por um corpo de atividades essencialmente pluri e interdisciplinares
dos mais diferentes tipos, cujas finalidades principais são desenvolver, testar e
divulgar métodos inovadores de ensino; elaborar e implementar mudanças
curriculares, além de desenvolver e testar materiais de apoio para o ensino da
matemática. (MEDES, 2008)”

Nos últimos vinte anos os métodos usados no processo de ensino têm passado por
transformações expressivas no brasil, com a inserção de novos conceitos de ensino e
mudanças no currículo brasileiro. A educação matemática ainda passa por dificuldades

nesse quesito, pois a formação inicial dos professores de matemática no brasil ainda é em
sua maioria tradicional e isso traz consequências ao processo de aprendizagem da
matemática.
“Dificilmente um professor de Matemática formado em um programa
tradicional estará preparado para enfrentar os desafios das modernas propostas
curriculares. As pesquisas sobre a ação de professores mostram que em geral o
professor ensina da maneira como lhe foi ensinado. Predomina, portanto, um
ensino em que o professor expõe o conteúdo, mostra como resolver alguns
exemplos e pede que os alunos resolvam inúmeros problemas semelhantes.
Nessa visão de ensino o aluno recebe instrução passivamente e imita os passos
do professor na resolução de problemas ligeiramente diferentes dos exemplos.
Predomina o sucesso por memória e repetição.”( D'Ambrosio,1993, US)

Segundo Albuquerque e Gotijo (2013): “Considera-se que a formação, inicial ou
continuada, exerce grande influência na percepção, construção e organização de diversos
saberes docentes, que, de forma conjunta, se manifestarão no ato de ensinar, ou seja, no
fazer docente em seu cotidiano.”
Para que o ensino da matemática não se torne mecânico é preciso desenvolver o
senso crítico dos professores enquanto eles ainda estão em formação e a maneira mais
pratica de se fazer isso é estimulado o habito da pesquisa vinculada principalmente a
didática. Segundo Albuquerque e Gotijo: “é difícil desvincular a pesquisa no campo das
didáticas específicas da questão da prática de ensino e da ação do professor na sala de aula”
(apud VARIZO, 2008, p. 49).
Em um momento de sua vida David Ausubel começou a se preocupar como os
conteúdos estavam sendo repassados para os alunos, com isso ele desenvolveu a teoria da
aprendizagem significativa. Essa teoria tem sua base construtivista e foi introduzida no
brasil na década de 70. Entretanto a pesquisa dos aspectos dessa teoria dentro da educação
matemática não tem muita representatividade. Tendo em vista o modelo atual da educação
brasileira utilizou a teoria da aprendizagem significativa como um dos pilares na
construção dos currículos escolares, fica claro a importância das pesquisas do pressuposto
de Ausubel sobre a aprendizagem no campo do ensino da matemática.
Este artigo está estruturado da seguinte forma: metodologia na qual descrevemos
quais foram os procedimentos adotados na pesquisa, resultados e discussão na qual

apresentamos os achados e refletimos sobre aprendizagem significativa na pesquisa em
matemática no Brasil, considerações finais e referências.
2 METODOLOGIA
A metodologia baseia-se em estudo bibliográfico e em artigos derivados de
pesquisas que utilizam a teoria supracitada no ensino de matemática e em outras áreas do
conhecimento, encontrados por meio de um levantamento da produção do conhecimento
acerca dessa teoria.
A produção do conhecimento acerca do tema vinculado à área de matemática foi
buscada no portal de teses e dissertações da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior utilizando os seguintes parâmetros: fez-se uma busca do tema
aprendizagem significativa, das produções encontradas foram lidos todos os resumos para
saber quais tratavam também de alguma foram do ensino de matemática. Depois uma nova
busca foi feita como o tema ensino da matemática e aprendizagem significativa, dos
encontrados reduzimos aos que falavam diretamente da utilização do pressuposto de David
Ausubel. Por fim foi feito um cruzamento de informações entre as duas listas formadas
pelas buscas, assim obtivemos o total de pesquisas realizadas no campo da educação
matemática que utilizam a teoria da aprendizagem significativa no brasil.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os resultados desta pesquisa foram obtidos 36 trabalhos entre teses,
dissertações e artigos publicados no brasil. Todos têm como tema principal o ensino de
algum conteúdo matemático, utilizando metodologias de ensino baseadas na teoria de
aprendizagem significativas de Ausubel. Ficou evidente com os resultados das buscas que
o pressuposto de Ausubel é pouco pesquisado dentro da educação matemática, outra
informação importante é que cada trabalho encontrado trabalha com um conteúdo
específicos da matemática, não abrangendo a disciplina como um todo. Isso se deve ao fato
de que a matemática é uma disciplina de grandes dimensões, possuído muitas divisões
como por exemplo: geometria espacial, geometria analítica, álgebra, e etc. Com isso ficou
claro a importância desse trabalho para a área em questão, assim como a necessidade de
aumentar os estudos nessa área para colher melhores resultados dessa teoria dentro do
campo da educação matemática. A seguir o quadro com os artigos encontrados e seus
respectivos objetivos.
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Fonte: www.periodicos.capes.gov.br

segundo e terceiro anos através de uma
investigação em escolar públicas e privadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que, este estudo torna possível termos uma ideia aproximada do
quanto a aprendizagem significativa é difundida no Brasil, principalmente na formação
docente dos matemáticos. Com isso, esperamos contribuir para a pesquisa e a formação
docente em matemática, mostrando a produção do conhecimento sobre a temática e como a
teoria da aprendizagem significativa pode melhorar a qualidade do ensino de matemática,
posto que seu princípio básico fundamental é simples, qual seja, a ideia de utilizar os
conhecimentos prévios dos alunos para introduzir novos conhecimentos no processo de
ensino e de aprendizagem.
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