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RESUMO 

A disciplina de Matemática é tida por muitos alunos como a mais difícil entre todas as outras, 

a dificuldade na aprendizagem matemática, é um assunto recorrente entre professores da 

disciplina, pedagogos, pais e estudantes matriculados em todos os níveis de ensino, que tem como 

tema “A docência de matemática no ensino básico: o enfrentamento dos problemas de 

aprendizagem nessa disciplina”. Partimos de algumas questões, como: dificuldade na 

aprendizagem da matemática, dificuldade em matemática básica: formação de docentes nos 

anos iniciais, o professor no processo ensino aprendizagem na matemática e metodologias 

usadas no ensino da matemática. Estas contribuições foram elaboradas a partir de referencial 

teórico sobre o tema e os objetivos foi entender o que leva os alunos, de modo particular esse 

sentimento relacionado a matemática, caracterizando as dificuldades encontras, bem como 

apontar as possibilidades de aulas mais atraentes com a finalidade motivadora dessa disciplina. 
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INTRODUÇÃO 

Com os avanços dos meios de comunicação, exige-se a capacidade de entender as 

diversas as diversas formas de linguagem utilizada para expressar ideias, fatos e 

acontecimentos. A linguagem matemática está inserida neste contexto, onde a matemática é 

parte constituinte do processo histórico do desenvolvimento humano, sua compreensão faz-se 

importante para que se entenda o contexto social, estabeleça a comunicação e exercer a 

cidadania. 

A partir de tais considerações surgem algumas questões, como: dificuldade na 

aprendizagem da matemática, dificuldade em matemática básica: formação de docentes nos 

anos iniciais, metodologias usadas no ensino da matemática.  Questões estas que norteiam este 

trabalho, e seja resultado que não problematize os conteúdos matemáticos, a partir da realidade 

do aluno. 

Para tal, temos como objetivo em um primeiro momento entender o que leva os alunos, 

de modo particular, do Ensino Fundamental a esse sentimento relacionado à Matemática, 
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caracterizando as dificuldades encontradas, bem como apontar possibilidades de aulas mais 

atraentes com a finalidade de motivá-los para o estudo da Disciplina. 

A pesquisa será desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema, por nos 

proporcionar refletir sobre o que nos dizem alguns teóricos em relação às dificuldades dos 

alunos com a disciplina de matemática, bem como a prática pedagógica dos docentes e o que 

propõem para obtenção de resultados significativos no processo de ensino/aprendizagem da 

matemática. 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

1.1 DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

 

A matemática ainda é considerada por muitos indivíduos, como uma disciplina com 

resultados precisos e procedimentos infalíveis, que possui como elementos fundamentais as 

operações aritméticas, procedimentos algébricos, definições e teoremas geométricos. Pode-se 

perceber que a metodologia tradicional empregada com frequência ainda hoje no ensino da 

matemática, não acompanha o desenvolvimento tecnológico da sociedade, exigindo dos alunos 

excesso de técnicas operatórias sem justificativas destas. 

A Matemática é considerada fundamental na sociedade atual e, para corroborar com essa 

afirmação, concorda-se que: 

 

[...] o ensino da Matemática, das séries iniciais aos cursos mais avançados de pós-

graduação, se liga à vida e às relações humanas e, por esse motivo, ensinar Matemática 

é fazer do aluno um ser plenamente envolvido em seu tempo e com uma capacidade 

de leitura coerente com o seu mundo. [...] mas nem por isso justifica atacar com 

naturalidade o baixo desempenho dos alunos ou a tolice da crença de que Matemática 

não é para todos. Essa aparente e mal analisada dificuldade dos alunos confunde os 

nobres objetivos do ensino e gera uma má fama para a Matemática, levando alguns 

professores a assumirem uma abordagem superficial e mecânica, cheia de regras e 

sem sentido prático. Ensinar Matemática, em um conceito moderno, é saber substituir 

a avalanche de regras e técnicas sem lógica e relações e aumentar a participação do 

aluno na produção do conhecimento matemático, ajudando-o a aprender a resolver 

problemas, discutir ideias, checar informações e ser desafiado de maneira intrigante e 

criativa (SELBACH, 2010, p. 40).  

 

Nesse sentido, o trabalho do professor envolve um desafio ainda maior em relação ao 

conhecimento escolar, articulando informações do cotidiano com as situações de formalização. 

Geralmente é quando se intensifica a formalização que surgem as dificuldades na aprendizagem 

(PAIS, 2013). 



A matemática inicial é muito importante para os alunos porque desenvolve o 

pensamento lógico e, além de lançar as bases para as séries posteriores, também é essencial 

para a construção de conhecimento em outras áreas. Essa importância também é enfatizada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997): 

O importante é que a matemática deve desempenhar um papel na formação das 

habilidades intelectuais, na estruturação das ideias, na agilidade do raciocínio 

dedutivo dos alunos, na utilização dos problemas, nas atividades da vida diária e nos 

ambientes de trabalho de forma equilibrada e indivisível. Apoiar a construção de 

conhecimento em outras áreas do currículo. (Brasil, 1997, p. 29). 

 

Apresentar aos alunos as influências da matemática na vida diária ajudará a aproximá-

los da disciplina, de modo que possam ser considerados parte essencial de suas vidas. 

Nos primeiros anos iniciais, os alunos devem ser proficientes na prática de leitura e 

escrita, mas também podem ter desenvolvido a “alfabetização matemática”, que é um termo 

usado quando se fala sobre aprendizagem matemática no inicio do ano letivo. 

O conceito de alfabetização matemática foi proposto por Ocsana Danyluk (1998): 

Refere-se ao ato de aprender a ler e escrever a linguagem matemática utilizada na 

primeira série do ensino fundamental. Conhecimento de matemática significa 

compreender ler e escrever sobre os primeiros conceitos de aritmética, geometria e 

lógica (DANYLUK, 1998, p.14). 

Essa aproximação entre matemática e prática de alfabetização foi questionada por 

Machado (1990) que ressalta: 

 

Os componentes dos dois sistemas básicos que representam a realidade - letras e 

números - são geralmente compreendidos pelas pessoas antes mesmo de chegarem à 

escola, e não há distinção estrita entre as disciplinas ou as fronteiras entre os 

aspectos qualitativos e quantitativos da realidade (Macha More, 1990, p. 15). 

 

A aproximação entre alfabetização e matemática proposta pelo autor, exige um esforço 

de entendermos a termo alfabetização de forma mais abrangentes. 

É necessário compreender como ocorre o ensino-aprendizagem da matemática, e tentar 

solucionar algumas dificuldades que os alunos devem compreender para encontrar formas de 

reduzi-las. O PNAIC traz esse conceito como um dos pilares do ensino de matemática nos anos 

iniciais, apresentando-o aos professores alfabetizadores como:  

 

O processo de organização dos saberes que a criança traz de suas vivências anteriores 

ao ingresso no Ciclo de Alfabetização, de forma a levá-la a construir um corpo de 

conhecimentos matemáticos articulados, que potencializem sua atuação na vida 

cidadã (BRASIL, 2012, p.60).  

 



Dessa forma a matemática adquire uma nova dimensão, entendida na perspectiva do 

letramento, ou melhor, como Alfabetização Matemática, compreendendo o conjunto das 

contribuições da Educação Matemática no Ciclo de Alfabetização, de forma que se promova a 

apropriação pelos estudantes de práticas sociais de leitura e escrita de diversos tipos de textos, 

práticas de leitura e escrita do mundo, não se limitando ao ensino do sistema de numeração e 

das quatro operações aritméticas fundamentais (BRASIL, 2014, p.31). 

Outro aspecto da antipatia dos alunos pela matemática é que, na matemática escolar, os 

alunos não vivenciam situações de investigação, exploração e descoberta. 

 

Os alunos acham que a matemática é um corpo de conceitos verdadeiros e estáticos, 

do qual não se dúvida ou questiona, nem mesmo nos preocupamos em compreender 

porque funciona. Em geral, acreditam também, que esses conceitos foram descobertos 

ou criados por gênios. (D’AMBRÓSIO, 2002, p. 01).  

 

Alguns professores pensam que a matemática é uma ciência dedutiva hipotética, 

portanto, no estágio inicial, exige que os alunos forneçam um certo grau de capacidade de 

abstração, que pode estar além de sua capacidade, porque sua estrutura lógica de pensamento 

às vezes não está totalmente desenvolvida, muitas pessoas descobriram solução. Os alunos 

precisam memorizar procedimentos para alcançar resultados sem adicionar nenhum 

conhecimento. 

Aprender é um processo contínuo, está em constante aperfeiçoamento e cada pessoa é 

muito diferente. Todo conhecimento é resultado de um longo processo de organização 

intelectual e social, e esse processo é extremamente dinâmico e nunca se completa. 

Trabalhar de acordo com a lógica da interconexão de conceitos matemáticos 

proporcionará melhores condições para compreensão do significado, potencializando assim a 

aprendizagem, pois os alunos serão capazes de descobrir existentes por si próprios e fornecer 

aos alunos o que eles desejam aprender com a própria aprendizagem. 

 Outro aspecto relacionado é a compreensão e manipulação do conhecimento 

matemático na perspectiva de Bicudo (1999). 

 

Nele, os professores organizam situações de aprendizagem para aprimorar essa 

capacidade de raciocínio, estabelecendo uma conexão entre conteúdos, métodos e 

processos cognitivos. Esse programa exige que os professores dominem a disciplina 

de aprendizagem, realizem mapeamento conceitual de conteúdos, identifiquem a 

forma de recursos cognitivos e os alunos dominarem o conceito de suas atividades 

(BICUDO, 1999, p.165). 

 



Nesse sentido, para realizar uma atividade que alcance bons resultados, é necessário 

desenvolver vários aspectos interligados, que estão significativamente ligados. 

 

1.2 DIFICULDADES EM MATEMÁTICA BÁSICA: FORMAÇÃO DE DOCENTE PARA 

OS ANOS INICIAIS 

 

Todos aprendem em sala de aula de maneiras diferentes e é necessário levar em 

consideração o progresso de aprendizagem de todos. Os professores sabem que a aula responde 

de forma desigual ao que ensinam, e nem todos usam as mesmas estratégias cognitivas para 

compreender. Nesse sentido, é importante que o professor organize o trabalho de acordo com 

as necessidades de cada aluno, considerando não apenas seus conhecimentos prévios, mas 

também os momentos emocionais, interesses e ansiedades que permeiam a vida desses alunos. 

Portanto, para realizar um plano que considere este tipo de plano de multi-

aprendizagem, é necessário proporcionar um ambiente estimulante na sala de aula para 

estimular a aprendizagem de forma gradual.  

A motivação pode ser entendida como um processo contínuo de manutenção de uma 

atividade, despertando a disposição das pessoas em realizá-la de forma bem executada, 

configurando-se assim como energia para o aprendizado. 

A formação dos futuros professores influencia diretamente em sua atuação em sala de 

aula. Muitos concluem que o curso sem o conhecimento matemático necessário para dar inicio 

aos trabalhos. A falta de domínio dos conteúdos e a insegurança dos professores descorem em 

alguns casos de uma formação sem embasamentos teóricos e práticos que lhes garantem uma 

pratica pedagógica eficiente, vindo a subsidiar para uma aprendizagem satisfatória e menos 

traumática para educador e educando. 

Nesse processo, é necessário deixar aluno raciocinar, exprimir seus pensamentos, para 

que seja possível ensinar, provocando novas aprendizagens matemáticas, em momentos de 

interação e diálogo, além de estar atento para conhecer e compreender os processos mentais dos 

alunos. 

De acordo com Salvan (2004), toda prática de ensino contém uma teoria de 

aprendizagem predominante, explicitada de forma consciente ou inconsciente pelo professor. 

Contudo, nenhuma teoria sozinha explica como acontece o processo de aprendizagem. 

Na aprendizagem cooperativa, é necessária a participação do professor como mediador, 

enquanto na aprendizagem colaborativa os alunos assumirão a responsabilidade/autonomia das 

atividades de desenvolvimento em conjunto. 



Nesse movimento, o professor desempenha o papel de um mediador da aprendizagem, 

que tenta preencher as lacunas conceituais por meio de problemas e algoritmos representativos 

dos alunos, que continuam encontrando muitas dificuldades durante a jornada, incluindo erros, 

e procuram soluções. 

A lacuna conceitual em matemática pode se manifestar de várias maneiras, como a falta 

de raciocínio lógico matemático, o que primeiro significa que é difícil resolver o problema de 

considerar operações básicas e posteriormente, estendidas para conceitos envolvendo abstração 

de nível superior e generalização de algoritmo. 

O despreparo dos professores pode causar tais dificuldades, que podem ser devido à 

disposição pouco razoável do conteúdo, ou porque a motivação metodológica é baixa ou 

ineficaz. 

Diante dessas dificuldades, é importante definir estratégias de ensino relacionando ao 

conteúdo, pois os problemas na matemática básica são umas da desmotivação dos alunos na 

aprendizagem dos conteúdos não apenas na presença do professor em sala de aula, mas também 

em estudos complementares, desestabilizando a rotina de estudos.  

Portanto, podemos fazer a hipótese de que a falta de raciocínio matemático significa a 

dificuldade do dia a dia como mostra o exemplo acima ao fazer a compra mais lucrativa. Diante 

desse problema, deve-se ressaltar que os "Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN" (Brasil, 

2001) propunham um ensino de matemática dinâmico, com foco na situação real dos alunos, e 

proporcionando aos alunos uma educação básica sobre o mercado de trabalho e as relações 

sociais. 

De acordo com PCN (2001) 

 

Estabelecer relações é tão importante quanto explorar conceitos matemáticos, pois se 

a pesquisa for realizada de forma isolada, seu conteúdo acabará tendo pouco 

significado para a formação dos alunos, principalmente para a formação da cidadania. 

(BRASIL, 2001, p. 38). 

Trabalhar de acordo com a lógica da interconexão de conceitos matemáticos 

proporcionará melhores condições para a compreensão do significado, potencializando assim a 

aprendizagem, pois os alunos serão capazes de descobrir as semelhanças e diferenças nos 

conceitos existentes por si próprios e fornecer aos alunos o que eles desejam aprender.  

 

1.3 O PROFESSOR NO PROCESSO ENSINO-APRENDÍZAGEM DE MATEMÁTICA 

 



A intervenção pedagógica para a construção individual do conhecimento é necessária. 

É por meio dessa ajuda que o professor acompanha o aluno para construir significados e dar 

sentido ao que aprende. Na escola o aprendizado é um resultado desejável é o próprio objetivo 

do processo escolar, a intervenção é um processo pedagógico privilegiado. 

O professor tem um lugar importante na construção da aprendizagem. As atividades que 

ele realiza ajudarão na maturação do sistema nervoso central e na estruturação psíquica e 

cognitiva para que funcionem de acordo com as exigências do meio. 

A importância do professor vai além de ser um pesquisador, se faz necessário que seja 

também, um bom transmissor de conhecimentos e mediador no processo ensino aprendizagem. 

Neste sentido Paulo Freire (1999) salienta que: 

 

Nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em 

reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador 

igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado 

e apreendido na sua razão de ser e, portanto aprendido pelos educandos. (FREIRE, 

1999, p. 29) 

 

A matemática desenvolve o raciocínio lógico, a capacidade de abstrair e também é 

necessária em atividades práticas que envolvem aspectos quantitativos da realidade, como 

contar, medir etc. 

O professor precisa compreender as atividades que favorecem o desenvolvimento de 

cada aprendizagem desejada. Deve desenvolver no aluno um conjunto de habilidades que 

permita melhorar seus processos de raciocínio. Motivar os alunos a tomar consciências de sues 

próprios processos e estratégias mentais para poder controlá-los e modificá-los de acordo com 

o aprendizado em questão. 

Segundo o PCNs de Matemática (1997):  

 

O importante é que a matemática deve cumprir o seu papel de forma equilibrada e 

indivisível, na formação das habilidades intelectuais, na estrutura do pensamento, na 

agilidade do raciocínio dedutivo dos alunos, na aplicação de problemas, situações da 

vida diária e atividades no ambiente de trabalho.  Apoiar a construção de 

conhecimento em outras áreas do currículo. (PCNs DE MATEMATICA, 1997, p. 29) 

 Diante do exposto, percebemos que a função social da Matemática no Ensino 

Fundamental é desenvolver no educando suas capacidades cognitivas, estruturar seu 

pensamento, potencializando-os para que os conhecimentos adquiridos venham a ser utilizado 

na resolução de problemas da vida cotidiana e, além disso, funcionar como instrumento 

essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas do conhecimento, favorecendo 

conexão de saberes e aprendizagem significativa.  



 

1.4 METODOLOGIAS USADAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

O professor deve adotar novas metodologias para que o ensino-aprendizagem de 

matemática para que este seja um processo dinâmico e interessante ao aluno, que desperte o 

interesse pelo estudo e proporcione ima interação como o professor e sues colegas. 

São varias as metodologias que podem ser usados na busca de um melhor modelo de 

ensino-aprendizagem da matemática, dentre elas: 

• Aulas expositivas e demonstrativas, buscando sempre relacionar e matemática 

ao cotidiano; 

• Prepara aulas no Datashow, utilizando os recursos da informática; 

• Utilizar materiais que auxiliam no ensino da matemática: réguas, jogos, 

transferidor, compasso, metro, trena, termômetro, relógio, ampulheta, espelho, 

bússola e calculadora; 

• Trabalhar com vídeos matemáticos: filmes, desenhos, documentos, entrevistas; 

• Utilizar o computador: programas de construção de gráficos, construção de 

figuras geométricas; 

• Trabalhar com jogo que desperte m o raciocínio lógico, tais como sudoku e 

quebra-cabeças; 

• Introduzir os temas transversais: ética, orientação sexual, saúde, meio ambiente, 

pluralidade cultural, excesso de consumo. 

O educador deve estar atento a estas metodologias inovadoras para leva-la para sala de 

aula. O professou deve mostrar que sempre é possível dinamizar suas aulas com jogos, formas 

lúdicas para e contar a historia da matemática e outros recursos didático-pedagógicos. 

O futuro da educação matemática não depende somente de revisões de conteúdo, mas 

da dinâmica da própria matemática, procurando levar à prática a geração de 

conhecimento. Também pouco depende de uma metodologia Magica. Depende 

essencialmente de o professor assumir sua posição, reconhecer que ele é um 

companheiro de seus estudantes da busca de conhecimento, e que a matemática é parte 

integrante desse conhecimento. (D’ AMBROSIO, 2002, p. 50) 

Os educadores precisam buscar metodologias nas quais venham integrar sues aulas e 

despertar interesse nos alunos que convivem constantemente com essa dificuldade de 

aprendizagem e que eles consideram ser ocasionados pela falta de aulas motivadoras. 



O docente que compromete com a formação de seus alunos críticos e cidadãos devem 

estar atentos às mudanças inovadoras que vem ocorrendo no ensino da matemática. E, além 

disso, precisa estar constantemente investindo em sua formação profissional para que não venha 

ficar ultrapassado em suas praticas metodológicas. 

 

CONCLUSÃO 

A análise acerca das dificuldades dos alunos, apresentadas na aprendizagem de 

conteúdos de Matemática, levam-nos a concluir que existe uma distância entre o ensino de 

matemática nas escolas e os cálculos matemáticos que fazem parte do cotidiano do aluno. 

Disso resulta, um aluno desmotivado e que apresenta problemas com a disciplina que 

podem ser de toda ordem e que foram elencados neste texto, que vão desde distúrbios 

emocionais e neurológicos até bloqueios causados por alguma situação simples não resolvida e 

que traz como consequência o não entendimento de conteúdos mais complexos.  

Além disso, apresenta também a própria dificuldade dos professores quanto ao 

conhecimento matemático a ser ensinado, em função de uma má formação presentes nas escolas 

nas redes da Educação básica. 

Os professores possam se apropriar de novos conceitos quanto a questão do processo 

avaliativo e metodológico da seguinte forma: diagnosticar o aluno como todo, atividades 

somatórias, trabalhos em sala, trabalhos para casa, perguntas orais e escritas, e sobre tudo 

valoriza a participação e criatividade das alunos na sala de aula, priorizando a cidadania e a 

inclusão social. 

Enfim, o desenvolvimento deste trabalho aponta para a necessidade de fazer outras 

leituras e abordar melhor sobre o tema que requer um maior aprofundamento por sua 

complexidade e importância, o que possivelmente pode se tornar assunto para outro momento. 
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