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RESUMO     

 

A abordagem deste trabalho é a articulação do processo de ensino e aprendizagem na disciplina de 
matemática no 8º Ano do Ensino Fundamental em um Colégio Estadual Público paranaense - CEED, 
sendo que o objetivo é buscar as causas do baixo rendimento dos alunos na disciplina de 
matemática. Para tanto, como encaminhamento metodológico, realizou-se por meio de entrevistas 
com alunos de seis (06) turmas do oitavo ano do Ensino Fundamental e com professores atuantes, 
ou que já atuaram no (a) referido (a) série/ano. Os resultados mensurados, apresentam-se sob forma 
de gráficos, os quais subsidiarão a análise da realidade do processo de ensino e de aprendizagem 
para posterior reflexão acerca da educação matemática em sala de aula.Como aporte teórico serão 
abordados autores e estudos que tratam da história da Matemática, assim como as diferentes 
concepções de ensino que nortearam os processos de ensino e, desse modo, influenciaram na 
prática pedagógica da educação matemática. Aliando-se a referência teórica à análise dos dados 
coletados, é possível traçar um panorama entre teoria e prática e, assim, propor uma reflexão acerca 
de uma proposta de ensino significativa tanto para os professores, quanto para os alunos. 

 

 

Palavras-chave: Ensino da Matemática, processo ensino e aprendizagem, 

conteúdos matemáticos significantes.  

     

 INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que a principal função da escola é socializar os conhecimentos 

científicos produzidos pela humanidade nas diferentes áreas, de forma que os 

educandos não apenas acumulem informações, mas tornem-se cidadãos 

autônomos, utilizando-se eficientemente destes conhecimentos em suas vidas. 

Nesse sentido, a educação matemática, além de atribuir um lugar de 

destaque à escola enquanto local primordial de educação – enfatizando a sua 

importância no mundo moderno – também torna evidente o caráter redentor da 

educação escolarizada, em consonância com o saber matemático complementa a 

preparação do cidadão: o elemento chave para a preparação do cidadão no mundo 

                                                           

1 Professora PDE 2010. 
2
 Orientadora - Professora do Colegiado de Pedagogia – UNIOESTE – Campus de Cascavel – Pr -   



2 
 

   

maneira prática, levará o aluno a sanar as dificuldades que surgem no 

decorrer do processo de aprendizagem e fará com que ele  tenha maior interesse 

pela disciplina. 

Considerando-se esses pressupostos, surge então a necessidade de um 

novo olhar nos processos de “ensinar” e “aprender matemática”. Nessa perspectiva, 

torna-se fundamental que se pense em uma metodologia que auxilie o aluno a 

pensar matematicamente e em que o professor atue como mediador do 

conhecimento, com o objetivo de ensinar e aprender matemática de forma atrativa e 

bem sucedida. 

Neste âmbito, a educação matemática poderá estimular a superação de 

desafios encontrados pelos profissionais que atuam nessa área, no que diz respeito 

ao processo ensino e aprendizagem. Assim, faz-se necessária a proposição de um 

enfoque pedagógico que apresente, principalmente, diferentes recursos 

metodológicos, sobretudo, o uso dos meios tecnológicos, os quais podem contribuir 

positivamente para que a aprendizagem tenha significado. 

Assim, buscamos repensar o fazer pedagógico para que os obstáculos que 

comumente caracterizam a disciplina de matemática possam ser superados, uma 

vez que esta é vista como a disciplina mais  difícil do currículo escolar e também 

aquela que apresenta um número elevado de alunos reprovados e/ou aprovados por 

conselho de classe em nossas escolas. 

Nesse intento, reestruturar a ação docente e tornar os conteúdos 

trabalhados significativos, reconhecendo o educando como objeto principal de 

processo ensino e aprendizagem, possibilitará que a prática pedagógica do 

professor e a avaliação do aluno sejam mais coerentes e com resultados mais 

positivos. Desse modo,  de acordo com  o que destaca Ramos, (2004, p.2): 

 

O processo de ensino – aprendizagem contextualizado é um importante 
meio de estimular a curiosidade e fortalecer a confiança do aluno. Por outro 
lado,sua importância está condicionada a possibilidade de(....) ter 
consciência sobre seus modelos de explicação e compreensão da 
realidade,reconhecê-los como equivocados ou limitados a determinados 
contextos, enfrentar o questionamento,colocá-los em cheque num processo 
de desconstrução de conceitos e reconstrução/apropriação de outros. 
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No cotidiano escolar, a avaliação é parte do trabalho dos professores, para 

tanto é necessário que os mesmos compreendam o processo de ensino e 

aprendizagem como uma questão metodológica de sua responsabilidade que além 

de mensurar o conhecimento dos alunos, permite avaliar todo o processo de ensino 

e aprendizagem e, assim, também a revisão e a intervenção na prática pedagógica. 

Nessa reflexão, abre-se o caminho para o entendimento da matemática tanto para 

os aspectos cognitivos como para a relevância social. 

Considerando-se essas questões é que se apresenta como enfoque 

principal deste trabalho uma pesquisa, de natureza quantitativa, com professores da 

disciplina de Matemática e também com alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental, 

os quais foram inquiridos a respeito da disciplina em questão. Para tanto, foram 

entrevistados....... professores e ........... alunos, do Colégio Estadual ..........., de 

........., no estado do Paraná. Essa proposta visa, principalmente, na análise dos 

dados coletados buscando-se compreender as causas das dificuldades de 

aprendizagem em matemática. 

Como aporte teórico para o trabalho proposto, buscamos abordar autores 

que tratam da história da Matemática, assim como o enfoque dado à disciplina em 

diferentes concepções de ensino e de aprendizagem. Além desses aspectos, 

apontaram-se, de acordo com que afirmam alguns teóricos, causas que geram 

dificuldades de aprendizagem na disciplina de Matemática. 

 

1.A MEDIAÇÃO (?) NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Com o passar dos anos, novas maneiras de ver e conceber a aprendizagem 

foram-se estabelecendo e determinando etapas, estas por sua vez foram chamadas  

de concepções acerca do processo de apropriação do conhecimento pelo homem. 

De acordo com POZO (1998), na concepção inatista o ser humano era 

considerado um sujeito que já nascia pronto, inato, já possuía suas potencialidades 

definidas. 

O papel da escola e do professor era facilitar ao aluno suas manifestações. 

Dar oportunidade a ele de demonstrar suas experiências e conhecimentos. Nessa 

concepção é o sujeito que determina o meio. A consciência humana é pré-existente. 
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O meio serve apenas como estimulação. A ênfase na aprendizagem se dá pelo fator 

biológico: a aptidão, a prontidão. 

Na concepção ambientalista, segundo Hilgard (1973), o aluno era 

considerado uma folha em branco. O professor era o dono do conhecimento. O 

aluno aprendia  ou não com o professor, dependendo da sua vontade.O aluno era  

condicionado por meio de memorizações repetitivas. Ao contrário do inatismo, no 

ambientalismo é o meio que determina o sujeito. 

Todos os elementos responsáveis pelo conhecimento são sensoriais e a 

consciência é gerada pelos estímulos que o ambiente proporciona. Dos estímulos 

externos dependem o sucesso ou insucesso do aluno. 

Conforme Lima (1984), na concepção construtivista o homem não nasce 

com o conhecimento, nem é adquirido pelo meio. É sim um processo de construção 

permanente, ou seja, é construído, a partir do desenvolvimento do ser humano, que 

é maturacional e ocorre por fases pré-estabelecidas. Nesta concepção, certas 

aprendizagens só ocorrerão quando se atingir um determinado nível de 

desenvolvimento, uma maturação biológica das estruturas cognitivas. Ensina-se a 

criança a observar, investigar e estabelecer relações de cooperação. O professor é o 

mediador do conhecimento do aluno. 

Segundo a concepção histórico-cultural, o desenvolvimento e a 

aprendizagem estão relacionadas desde o nascimento da criança. O 

desenvolvimento não é um processo previsível, universal ou linear, mas sim, é 

construído no contexto, na interação com aprendizagem, conforme Bittencourt 

(1994), os processos de desenvolvimento elementares são de origem biológica e as 

funções psicológicas superiores são de origem sócio-culturais/históricas. 

O professor é quem cria situações para que o aluno vá em busca do 

conhecimento,  nunca eliminando o que já sabe, mas sim utilizando-se de sua 

história para produzir e ser crítico diante de situações que vierem a ser encontradas 

na sua vida. 
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1.1 Dimensão Histórica da Disciplina. 

  

Para compreender a dimensão do aprendizado matemático, é necessário 

conhecer a Matemática, desde suas origens até sua constituição como campo 

científico e como disciplina no currículo escolar. 

Os povos das antigas civilizações desenvolveram os primeiros 

conhecimentos que vieram a compor a Matemática que conhecemos hoje. São 

mencionados na história da matemática, que por volta de 200 a.C., os babilônios, 

tinham registros do que hoje pode ser classificado como álgebra elementar. 

Nos séculos VI e V a.C., com a civilização grega, regras, princípios lógicos e 

exatidão de resultados foram registrados. Com os pitagóricos ocorreram as primeiras 

discussões sobre a importância e o papel da Matemática no ensino e na formação 

das pessoas. A matemática se inseriu no contexto educacional, em busca de 

respostas como, por exemplo, a origem do mundo. Pelo estudo da Matemática e a 

necessária absorção, buscava-se justificar a existência de uma ordem universal e 

imutável, na natureza e na sociedade. (SEED; 2008) 

Entre os séculos IV a II a.C., a educação era ministrada de forma clássica e 

enciclopédica e o ensino da matemática desse período estava restrito a contar 

números naturais, cardinais e ordinais, calcado na memorização e na repetição. Já 

no século V d.C., até o século VII, o ensino teve caráter estritamente religioso. A 

Matemática ensinada para realização de cálculos do calendário litúrgico e 

determinar datas religiosas. 

Ainda em consonância com a SEED (2008), a ênfase era o estudo do latim, 

mas surgiram as primeiras idéias que privilegiavam o aspecto empírico da 

matemática. O avanço das navegações, o crescimento das atividades comerciais e, 

mais tarde, industriais, propiciaram novas descobertas matemáticas, cujos 

conhecimentos  e ensino voltaram-se às atividades práticas. 

As descobertas matemáticas desse período contribuíram para um grande  

progresso científico e econômico, principalmente na construção, aperfeiçoamento e 

uso de máquinas e equipamentos como: moinhos de vento, relógios entre outros. 

No Brasil, na metade do século XVI, os jesuítas instalaram colégios católicos 

com uma educação de caráter clássico-humanista. A educação jesuítica contribuiu 

para a matemática ser introduzida como disciplina nos currículos da escola 
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brasileira, mas o ensino dos conteúdos matemáticos não tiveram destaque nestes 

colégios. 

Desde o final do século XVI e início do século XIX, o ensino da matemática 

no Brasil foi desdobrado em aritmética, geometria, álgebra e trigonometria, 

contribuindo assim, para formar engenheiros, geógrafos, que trabalhavam em 

abertura de estradas, construções de portos, canais e preparavam os jovens para a 

prática da guerra. 

Como a matemática escolar era uma importante disciplina para atender tal 

demanda, demarcava os programas de ensino da época, uma vez que era a ciência 

que daria a base de conhecimento para solucionar os problemas de ordem prática 

(VALENTE, 1999). 

No Brasil, os cursos técnicos militares, foram implementados com a chegada 

da corte Portuguesa, em 1008, ocorrendo assim a separação dos conteúdos em 

matemática elementar e matemática superior, lecionados na escola básica (atual 

Educação Básica) e nos cursos superiores. 

No final do século XIX e início do século XX, o ensino da matemática, 

passou a ter propostas pedagógicas que contribuíram para tornar legítima a 

matemática como disciplina escolar, vinculando seu ensino com os ideais e as 

exigências causadas pelas transformações sociais e econômicas dos últimos 

séculos. 

Os matemáticos, antes só pesquisadores, tornaram-se também professores 

e preocuparam-se mais efetivamente com as questões do ensino, quando alguns 

foram em busca de subsídios das outras áreas do conhecimento, para embasarem-

se didaticamente e, assim, criar uma base para a significação da matemática. 

Entretanto, muitos preocupados com a base curricular matemática, ativeram-se a 

fórmulas e encaminhamentos técnicos prejudicando a construção simbólica 

matemática dos alunos (D’AMBROSIO, 2001).  As novas concepções do ensino da 

matemática chegaram ao Brasil  por intermédio de Euclides de Medeiros Guimarães 

Roxo. A proposta referia-se a junção da aritmética, álgebra, geometria e 

trigonometria numa única disciplina denominada Matemática. 

O início da modernização do ensino da matemática no país  aconteceu de 

forma simultânea a um contexto de mudanças que visavam a expansão da indústria 
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nacional, o desenvolvimento agrícola, o crescimento da população nas cidades entre 

outros. 

Juntamente com a reforma do ensino da matemática, compactuavam 

discussões do movimento da Escola Nova, que propunha uma concepção de 

valorização dos processos de aprendizagem e o envolvimento do estudante em 

pesquisas, atividades lúdicas, resolução de problemas, jogos e experimentos. Nas 

décadas seguintes, de 1940 até meados da década de 1980, o movimento da 

Escola Nova, influenciou a produção de alguns materiais didáticos e a prática 

pedagógica de muitos professores de matemática no Brasil. 

Segundo FIORENTINI (1995), outras tendências, concomitantemente ao 

escolanovismo influenciaram  o ensino da matemática em nosso país, muitas destas 

tendências continuam a fundamentar o ensino até hoje, dentre os quais se 

destacam: formalista clássica, formalista moderna, tecnicista, construtivista, 

socioetnocultural e histórico-crítica. 

A tendência que prevaleceu no Brasil até o final da década de 1950, foi a 

formalista clássica, que era baseada no “modelo euclidiano e na concepção 

platônica de matemática”, que se caracterizava pela sistematização, visão estática, a 

histórica e dogmática da disciplina. 

Após a década de 1950, a tendência formalista moderna norteou o ensino da 

matemática valorizando a lógica estrutural das idéias matemáticas, houve uma 

reformulação do currículo escolar, por meio da Matemática Moderna. O ensino era 

centrado no professor, os conteúdos eram demonstrados em sala de aula. 

Enfatizava-se o uso preciso da linguagem Matemática, o que facilitaria seu ensino. 

Com cursos profissionalizantes, a escola deveria vincular  às suas funções, 

o papel de preparar o aluno para o mercado de trabalho, surgindo assim a tendência 

tecnicista. No decorrer da década de 1970, o caráter mecanicista e pragmático 

predominou no ensino da matemática  o  que  refletia  em  métodos de memorização 

de princípios e fórmulas, trazendo uma reprodução de currículo, sem a ligação com 

os materiais manipuláveis matemáticos; a pedagogia tecnicista não era centrada no 

professor nem no estudante, mas nos objetivos instrucionais, nos recursos e nas 

técnicas de ensino. 

A tendência construtivista foi estabelecida na década de 1980, como um 

meio favorável para as discussões do ensino da Matemática, no construtivismo a 
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ênfase é dada ao processo e menos ao produto do conhecimento. A interação entre 

estudantes e professor era valorizada e o espaço de produção individual se traduzia 

como um momento de interiorização de ações e reflexões realizadas coletivamente. 

A tendência pedagógica socioetnocultural  surgiu a partir das discussões a 

cerca da ineficiência do movimento modernista. As bases teóricas e práticas da 

disciplina estavam na etnomatemática. A relação professor-estudante era dialógica, 

isto é, privilegiava a troca de conhecimentos entre ambos. 

No Brasil, a tendência histórico-crítica surgiu em meados de 1984 e 

fundamentou-se no materialismo histórico. Buscava a construção do conhecimento, 

a partir da prática social na Matemática, essa tendência é vista como um saber vivo 

e dinâmico, construído para atender as necessidades sociais e  econômicas  em um 

determinado período histórico. A ação do professor é a articulação do processo 

pedagógico, a visão de mundo do aluno, integradas a sua vida cotidiana. 

Enfim, a educação Matemática é uma área do conhecimento que engloba 

inúmeros saberes e não somente o conhecimento da Matemática e o objeto de 

estudo desse conhecimento ainda está em construção, porém, está centrado na 

prática pedagógica e engloba as relações entre o ensino e a aprendizagem e o 

conhecimento matemático (FIORENTINI & LORENZATO, 2001). 

Nesse sentido, é importante compreender também as possíveis causas que 

dificultam o processo de aprendizagem da disciplina entre os alunos e  que a 

caracterizam como uma das mais difíceis do currículo escolar. 

 

1.2 Por que os alunos possuem dificuldade na matemática? 

 

Dizer que estruturas intelectuais são construídas pelo aluno, ao invés de 

ensinadas por um professor, não significa que elas sejam construídas do nada. Pelo 

contrário, como qualquer construtor, a criança se apropria para seu próprio uso, de 

materiais que ela encontra e mais significativamente, de modelos e metáforas 

sugeridos pela cultura que a rodeia. (PAPERT, 1986). 

As dificuldades de aprendizagem, não apresentam na maior parte das vezes 

apenas uma causa. Elas podem apresentar-se, entre outros, sob os seguintes 

aspectos: aspecto biológico, lesão cerebral, alterações no desenvolvimento do 

cérebro, desequilíbrios químicos e a hereditariedade. No entanto,  é na relação que 
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se estabelece entre a família, a escola e a comunidade, que se determina o tamanho 

do impacto dessas dificuldades que a criança vai enfrentar.     

 

Segundo SACRAMENTO1 (2008) 

 

Na pessoa com dificuldade, o desempenho não é compatível com a 
capacidade cognitiva; a dificuldade, ultrapassa a enfrentada por seu colegas 
de turma sendo,geralmente, resistente  ao seu esforço pessoal e ao de seus 
professores em superá-la, gerando uma auto  estima negativa,podendo 
também surgir comportamentos que causam problemas de 
aprendizagem,complicando as dificuldades na escola.  

 

Tratando-se especificamente das questões relativas às  dificuldades de 

aprendizagem  matemática, elas  estão presentes em todos os níveis de ensino e 

vem há muito tempo causando transtornos aos nossos alunos,que não conseguem 

entender a matemática que a escola lhes ensina, chegam a ser reprovados  na 

disciplina,ou não conseguem relacionar o seu dia a dia com os conteúdos 

curriculares ensinados na escola,ou seja,não conseguem ter acesso ao saber que 

lhes seja significativo.  

Nesse contexto, os professores precisam buscar subsídios didáticos 

pedagógicos para organizar sua práxis pedagógica, para fazer-se significar e 

resinificar  o ensino da matemática., um vez que é na escola que a criança deve se 

apropriar dos conhecimentos científicos e utilizá-los no seu cotidiano.  

O rigor, a formalidade e a abstração com que se apresenta a matemática 

aos estudantes, pode ser um dos fatores que geram a baixa compreensão dessa 

disciplina nas nossas escolas. O fazer pedagógico docente, deve contribuir para que 

o estudante tenha condições de generalizar os saberes e apropriar-se da linguagem 

adequada para descrever e interpretar fenômenos matemáticos e de outras áreas do 

conhecimento. 

Nessa reflexão, abre-se espaço para a matemática voltada tanto para os 

aspectos cognitivos como para a relevância social do ensino da disciplina. Isso 

implica olhar tanto do ponto de vista do ensinar e do aprender Matemática, quanto 

do seu fazer, do seu pensar e da sua construção histórica, buscando compreendê-

los (MEDEIROS, 1987). 

                                                           
1
 Em explanação oral.- Palestra proferida  no I Simpósio Internacional do Ensino da Matemática- Salvador- 

Setembro de 2008 . 
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Para o ensino da Matemática busca-se uma prática pedagógica que 

possibilite aos estudantes apropriação de conceitos e formulação de idéias. A 

aprendizagem matemática deve ocorrer para que, a partir dela, o ser humano possa 

ampliar seus conhecimentos e em consequência contribuir para o desenvolvimento 

da sociedade a qual ele pertence. 

E, sob essa perspectiva, o trabalho aqui proposto, na pesquisa e análise de 

dados relativos ao processo de ensino e de aprendizagem, segundo o relato de 

professores e alunos, pretende conhecer a realidade para melhor atuar sobre ela. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A proposta de trabalho desenvolvida realizou-se por meio de entrevistas com 

professores e alunos dos 8º anos do ensino fundamental, buscando-se entender as 

causas/motivos das dificuldades de aprendizagem em matemática. Para isso, 

abordaram-se os seguintes questionamentos: 

 No tangente aos alunos:   

 

  Interesse deles pela disciplina de matemática.  

  Forma de estudar os conteúdos propostos em sala de aula. 

  Tempo dedicado por eles ao estudo da matemática, além das aulas. 

  Qual a importância atribuída por eles à disciplina. 

  Conseguem realmente vislumbrar, quando e de que modo os 

conteúdos trabalhados na escola, serão utilizados no seu cotidiano? 

  Descreverão suas trajetórias no ensino e aprendizagem da matemática 

desde o 6º ano até a série atual. 

  Darão sugestões para que as aulas tornem-se mais dinâmicas e 

atrativas. 

 

 No  tangente ao corpo docente: 

 

  Quais são as possíveis causas da matemática ser considerada muito 

difícil pelos alunos. 
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  Ponderar sobre sua prática pedagógica em relação à abstração dos 

conteúdos como possível geradora das dificuldades de aprendizagem 

matemática. 

  De que maneira, sob seu ponto de vista, a família, a escola e o próprio 

aluno, podem contribuir para amenizar as dificuldades do ensino e 

aprendizagem da matemática . 

  Analisar sua prática avaliativa no que tange aos alunos que não 

alcançam os objetivos propostos. 

  Refletir sobre o uso dos instrumentos avaliativos, relacionando-os com 

a eficácia e relevância no que tange a verificação fidedigna da 

aprendizagem dos alunos. 

 

                                         

2.1 Entrevista com Professores e Alunos 

 

2.1.1-  Os sujeitos 

Para o estudo proposto foram entrevistados 06 (seis) professores da rede 

pública estadual atuantes ou que já  atuaram  no 8º ano do Ensino Fundamental, 

bem como ..143 ( cento e quarenta e três ) estudantes do referido ano.  

2.1.2- Os instrumentos 

Para realizar as entrevistas, foram entregues a alunos e professores um 

questionário semiestruturado, com algumas questões objetivas e outras subjetivas, 

com a finalidade de buscar as causas do baixo rendimento em matemática, no 8º 

ano do ensino fundamental.  

2.1.3- Procedimento  

 

As pesquisas foram realizadas no 2º semestre de 2011, em uma escola da 

rede estadual de ensino na cidade de Marechal Cândido Rondon – Pr, com 

professores de  matemática atuantes, ou que já atuaram com turmas de 8º ano do 

ensino fundamental, sendo a coleta de dados realizada individualmente conforme 
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esclarecimento prestado durante a semana pedagógica, ocorrida no mês de julho de 

2011. 

Foram realizadas também pesquisas com alunos das 06 (seis) turmas de 8º 

anos da referida escola. Os dados coletados foram agrupados em tabelas, 

buscando-se favorecer a análise dos mesmos, conforme se apresentam nos gráficos 

a seguir. 

 

 A leitura e a análise dos dados.  

 

Os alunos 

 

Mediante a entrevista realizada, foi possível mensurar a questão de gênero, 

sendo que dos cento e quarenta e um alunos entrevistados, 52 % são meninos e 48 

% são meninas do patamar biológico (?), como é possível constatar na figura 1.  

 

Figura 1 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

 

               Na questão 1,  das entrevistas respondidas: 71 alunos consideram a 

disciplina de matemática difícil, 42 acham que a disciplina apresenta o mesmo nível 

de dificuldade das demais disciplinas e,  27 acham a disciplina fácil.   
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Figura 2 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

 

 

Quando perguntados sobre os motivos da dificuldade de aprendizagem em 

matemática, as respostas obtidas foram:  

 

              

   

Figura 3 

50

13

43

18

10

Não tem dificuldades Sempre tiveram

dificiculdades

Não entendem o

conteúdo

Não entendem o

professor

Outros motivos 

Quantidade de Alunos

Dificuldade dos alunos

 

Fonte: Dados Primários 

 

       

 Quando foram perguntados sobre o que seria útil para sanar as 

dificuldades em matemática, os alunos apresentaram as seguintes alternativas: 

 



14 
 

 

Figura 4 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

  Com relação ao tempo destinado para o estudo, foi-lhes perguntado 

qual o tempo que eles priorizam e/ou dedicam para estudar, a que responderam: 

 

Figura 5 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

 

Do total dos alunos entrevistados, 63% disseram não priorizar um tempo 

para estudar antes das  avaliações, 30% dos alunos, responderam sim, que 

priorizam um tempo para os estudos e 7% dos alunos disseram que, as vezes 

priorizam um tempo para estudar ,principalmente antes das avaliações . 

 

Quando questionados sobre a práxis pedagógica dos professores, os alunos 

revelaram que, nas aulas, normalmente, há pouca exploração de materiais 
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concretos e também a  ausência de elementos motivadores para a apreensão dos 

conteúdos.   

 No quadro a seguir, podemos vislumbrar as sugestões dos alunos para que 

as aulas tornem-se mais dinâmicas e também possam garantir maior aprendizagem.   

Quadro 1 

Sugestões para melhorar a relação ensino e aprendizagem: 

A) Ter o mesmo professor os 4 anos nas séries finais do ensino fundamental. 
B) Mais exercícios – tempo maior para a realização dos mesmo. 
C)  Diminuir a indisciplina na sala de aula, para maior concentração. 
D) Explicações mais detalhadas. 
E) Qualificação dos profissionais da educação. 
F) Fazer revisões antes das avaliações. 
G) Trazer mais desafios matemáticos. 
H) Uso de materiais concretos. 
I) Mais atenção por parte dos alunos. 
J) Laboratórios de matemática. 
K) Uso de calculadora. 
L) Mais um professor em sala de aula, para atendimento individual. 
M) Mais atenção durante as explicações do professor. 
N) Mais empenho por parte dos alunos. 
O)Realizar as tarefas e trabalhos solicitados. 
P)Uso do laboratório de informática. 
Q)Materialização dos conteúdos na vida cotidiana. 
R) Maior atenção àqueles alunos com maiores dificuldades na disciplina. 
S)Professores mais pacientes. 

Fonte: Dados coletados juntos aos alunos. 

 

 

2.2  O relato dos professores  

 

Mediante entrevista realizada com professores atuantes ou que já atuaram 

no 8º ano do ensino fundamental, na disciplina de matemática pode-se verificar que 

se a matemática é considerada pelos alunos, como uma das disciplinas mais difíceis 

do currículo escolar, os professores, indicam a falta de base nos conteúdos 

matemáticos, bem como a falta de concentração, maturidade e desinteresse 

apresentados pelos alunos, como um dos principais indicadores do baixo rendimento 

na disciplina. Obtivemos nesta questão, a seguinte representação:  
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Quando abordados se dentro de sua prática pedagógica, há séries onde a 

matemática torna-se mais abstrata e consequentemente geradora de dificuldades na 

aprendizagem, 05 ( cinco)  profissionais entrevistados apontaram o 8º ano do ensino 

fundamental e 01 ( um)  citou  o 1º ano do ensino médio como sendo as séries onde 

eles percebem haver dificuldades de aprendizagem na disciplina de matemática, 

pois exigem um nível de abstração maior e a falta de entendimento, poderá gerar 

desmotivação e desinteresse por parte dos alunos. 

 

 

Figura 7 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

 

 

Figura 6 

 

Fonte: Dados Primários 
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Quando questionados sobre a função da família, direção/ equipe 

pedagógica, do aluno e do próprio professor no processo de aprendizagem os 

professores  entrevistados responderam que: 

A) Do total de entrevistados, 40% responderam que a família deve participar e 

acompanhar as atividades escolares dos filhos. 

B) 20% dos professores  apontam a necessidade dos  pais  comparecerem com 

mais frequência a escola. 

C) 20% dos profissionais dizem que os alunos devem participar mais das aulas, com 

mais empenho e dedicação. 

D) 20% indicam  ser fundamental que o estudante tenha mais compromisso com sua 

aprendizagem.  

 

 

 

Figura 8 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

 

 

            Em relação à direção e equipe pedagógica, foi solicitado que estas 

instâncias: 

 A) Auxiliem os professores na elaboração do Plano de Trabalho Docente ( P T D ).   

 B) Dêem apoio ao professor quando solicitado. 

 C) Que a direção e equipe pedagógica sejam o elo de ligação entre professor, aluno 

e família.  
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Quanto ao papel a ser desempenhado pelos próprios professores, as respostas 

foram as seguintes:  

A)Abordar os conteúdos de forma contextualizada, relacionando-os ao cotidiano dos 

alunos. 

B)Estimular os alunos, para que o processo da aprendizagem ocorra em clima 

favorável. 

C) Planejar bem as aulas. 

D) As avaliações devem ser coerentes com o conteúdo trabalhado.  

 

 

Figura 10 

 

Fonte: Dados Primários 

 

Figura 9 

 

Fonte: Dados Primários 
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   No que tange a práxis pedagógica, a pergunta dirigida aos professores foi 

sobre o que deveria ser feito com aqueles alunos que não atingiram os objetivos do 

conteúdo trabalhado, a que obtivemos as seguintes respostas: 

A) Nova oportunidade, mediante a retomada dos conteúdos. 

B) Retomar os conteúdos com nova metodologia. 

C) Apontar ao aluno onde houve o erro e promover a retomada do conteúdo não 

apreendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos instrumentos e critérios utilizados por eles nas práticas, os 

professores responderam da seguinte forma: 

 

I. Como critérios foram citados: 

 A) Verificação dos conteúdos. 

 B) Resolução de situações problema.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 

Fonte: Dados Primários 
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Figura 11 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

Figura 12 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

          Após citarem os instrumentos avaliativos na questão 5, os professores foram 

perguntados, quais deles, consideram mais eficazes para a verificação da 

aprendizagem do aluno, 2(dois) citaram as provas e 4(quatro) citaram os trabalhos 

individuais e / ou em grupos como as formas mais eficazes de avaliar os alunos. Os 

dados coletados na pesquisa, não demostram necessariamente a práxis que 

encontramos no cotidiano de nossas escolas, uma vez que ainda temos muitos 

professores  utilizando-se quase que somente do instrumento prova para avaliar 

seus alunos. 
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Figura 12 

 

Fonte: Dados Primários 

 

 

 

 

 

Refletindo-se sobre as concepções estudadas,  percebe-se a necessidade 

de entender e avaliar o que está acontecendo com o ensino e a 

aprendizagem,principalmente na disciplina de matemática. 

Analisar resultados apresentados em conselho de classe, quanto ao sucesso 

e insucesso dos alunos na disciplina de matemática. 

Buscar junto a professores e alunos, possíveis causas das dificuldades 

apresentadas, através de questionários semi-estruturados aplicados sob forma de 

entrevista com questões subjetivas. 

Sugerir novas metodologias que visem reverter as dificuldades encontradas 

e/ou sanar os obstáculos descritos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As propostas de melhoria na qualidade de ensino estão ligadas a mudanças 

das práticas pedagógicas, sobretudo no que se refere à avaliação da aprendizagem 

e a metodologia de ensino. Quando se percebe que a avaliação é um meio de 

articulação, que irá promover a melhoria do ensino proposto pelo professor e 

impulsionará a aprendizagem do aluno, mudaremos também a concepção do que é 

ensinar e aprender matemática. 

Novas posturas frente à condução do trabalho do professor em sala de aula, 

tornarão possível ao aluno perceber que a disciplina de matemática possui, sim, 

relações com sua vida cotidiana e, assim, a apropriação dos conhecimentos 

ocorrerá de forma dinâmica e significativa para ele. 

 No cotidiano escolar, o trabalho docente propõe-se à formação de sujeitos 

que tenham a compreensão crítica do contexto social e histórico que são frutos, e 

que, por meio do conhecimento tornem-se capazes de transformar a sociedade.  

Nessa perspectiva de ensino, faz-se necessário que o professor tenha a 

compreensão de seu papel como referência de aprendizagem para o aluno e,  

portanto, ao elaborar seu plano de trabalho docente que ele defina com clareza os 

critérios, estratégias/ metodologias de trabalho e os instrumentos de avaliação, para 

que tanto os profissionais quanto os alunos tenham consciência dos avanços e 

dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem. Da mesma forma, 

os critérios  e os instrumentos avaliativos devem ser definidos pela intenção teórica 

e metodológica que orienta o processo de ensino e de aprendizagem na educação 

matemática. 

Vislumbrando os dados obtidos na pesquisa realizada para a efetivação 

deste trabalho, conclui-se que a metodologia do ensino praticado em nossas 

escolas, deve estar focada no estímulo de uma aprendizagem permanente e 

significativa, onde os conteúdos façam parte do cotidiano do aluno. Que os 

professores utilizem novas metodologias buscando que os educandos tenham 

motivação para aprender. 

Por outro lado, que haja maior compromisso de todos, direção, equipe 

pedagógica e principalmente das famílias no papel que lhes cabe no contexto. E do 

próprio aluno como sujeito da sua aprendizagem. O ato de aprender, 
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independentemente da disciplina, deve dar condições a todos os seres humanos de 

fazer uma leitura de mundo, que lhes permitirá interpretar, fazer uma análise e 

propor possíveis mudanças. 
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO PARA ENTREVISTA DO PROJETO CIENTIFICO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  –  PDE  -   TAMARA N.S.SCHWINGEL 

ENTREVISTA COM ALUNOS 

1) Você considera a disciplina de matemática: 

(   )  Fácil 

(   )  Difícil 

(   )  Igual as demais. 

 

Escreva sucintamente por que :  

 

2) Na sua opinião, qual o(s) motivo(s) da dificuldade de aprendizagem nesta 

disciplina? 

(   )  Não tenho dificuldade. 

(   ) Sempre tive dificuldade em matemática. 

(   ) Não entendo o conteúdo. 

(   ) Não consigo entender as explicações do professor. 

(   ) Outro motivo. 

 

3) O que você pensa que seria útil para sanar as dificuldades encontradas em 

matemática ? 

(   ) Não tenho dificuldade. 

(   ) Tenho que estudar mais para as avaliações. 

(   ) Prestar mais atenção nas aulas. 

(   )Solicitar ajuda dos colegas ou família. 

 

4) Para realizar as avaliações de matemática, você prioriza um tempo para o 

estudo? Por que? 

5) Escreva como você trabalhou da 5º série até o dia de hoje com os 

professores de matemática: o trabalho em sala, as pesquisas, as 

experiências, os instrumentos utilizados e produzidos. 
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6) Escreva no verso da folha o que você sugere para que as aulas de 

matemática possam garantir o conteúdo e serem dinâmicas.  

 

 

 

 

ANEXO 2 

FORMULARIO PARA ENTREVISTA DO PROJETO CIENTIFICO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE -   TAMARA N.S.SCHWINGEL 

ENTREVISTA COM  PROFESSORES 

1) Qual o motivo da matemática ser considerada pelos alunos,como uma das 

disciplinas mais difíceis de aprender? 

 

2) Dentro da sua prática pedagógica, há séries onde a matemática torna-se 

mais abstrata e consequentemente geradora de dificuldades na 

aprendizagem? 

 

3) Pondere: Qual a função de cada instância na aprendizagem do aluno. 

Família.. 

Direcão/Equipe.Pedagógica  

          Aluno 

Professores  

 

4) No que tange a práxis pedagógica o que deverá ser feito quando o aluno 

não atingir os objetivos do conteúdo trabalhado? 

 

5) Estabeleça no quadro:  Quais os instrumentos e critérios utilizados na sua 

prática avaliativa: 

 

Critérios Instrumentos 
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7) Dentre os instrumentos acima citados, qual(is) você considera mais eficaz, 

relevante, no sentido de realmente verificar a aprendizagem do aluno ? Por que? 
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