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Resumo:
Entender e melhorar o processo de ensino aprendizagem da matemática é um grande
desafio, uma vez que, esta disciplina costuma ter difícil entendimento por grande parte
dos alunos. Diante disso, este trabalho buscou levantar as principais dificuldades no
processo de ensino aprendizagem da matemática, a partir de uma pesquisa realizada
com 223 alunos do ensino médio e 36 professores de matemática de colégios do Núcleo
Regional de Ensino de Dois Vizinhos, Paraná, Brasil. Os alunos foram abordados nos
colégios em dia de aula, enquanto os professores se encontravam reunidos em um dia de
formação continuada. Os dados foram tabulados no software Excel e a análise fora
realizada através de estatística descritiva. Os resultados obtidos foram bem
interessantes e podem contribuir com a problemática. Destacam-se diversos fatores
como grandes contribuintes para as dificuldades no processo de ensino aprendizagem da
matemática. Enfatizando-se a falta ou pouca formação continuada para os professores
na área específica do ensino da matemática, o baixo número de horas atividades para os
professores e a falta de hábito de estudo por parte dos alunos.
Palavras-chave: ensino médio, problemas de aprendizagem e metodologias de ensino.
Abstract:
Understanding and improving the teaching and learning process of mathematics is a
great challenge, since this discipline tends to be difficult for most students to understand.
Therefore, this work sought to raise the main difficulties in the process of teaching
mathematics learning, based on a research carried out with 223 high school students
and 36 mathematics teachers from schools in the Regional Teaching Center of Dois
Vizinhos, Paraná, Brazil. The students were approached in the colleges on a class day,
while the teachers were meeting on a day of continuing education. The data were
tabulated in the Excel software and the analysis was performed using descriptive
statistics. The results obtained were very interesting and can contribute to the problem.
Several factors stand out as major contributors to the difficulties in the process of
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teaching mathematics learning. Emphasizing the lack or little continuing training for
teachers in the specific area of mathematics teaching, the low number of hours activities
for teachers and the lack of study habits on the part of students.
Keywords: high school, learning problems and teaching methodologies.

1. Introdução.
O processo de ensino aprendizagem da matemática vem sendo muito discutido no Brasil em
todos os níveis de ensino. Pois, embora o ensino desta disciplina já tenha passado por várias
mudanças metodológicas no decorrer dos anos, os estudantes brasileiros ainda continuam com
muitas dificuldades de aprendizagem e elevados índices de reprovação.
Para Beltrão et al. (2017), na maioria das vezes, o ensino desta disciplina ocorre de maneira
abstrata e mecânica, através da resolução de um número repetitivo de exercícios, onde os alunos
simplesmente decorram regras e conceitos, fato que desmotiva e dificulta a aprendizagem.

Martins, Bianchini e Yaegashi (2017) descrevem que o ensino de forma descontextualizada e
sem inter-relações com as demais áreas do conhecimento, não possibilita que o aluno relacione o
que foi aprendido em sala de aula com o seu cotidiano, pode deixar lacunas na formação do aluno,
além de desinteresse pela aprendizagem da disciplina. Por isso, o ensino da matemática deve ser
constantemente inovado, de modo que proporcione o desenvolvimento de habilidades como o
raciocínio lógico-crítico e investigação fazendo com que o aluno apreenda os conceitos matemáticos
de forma significativa (PARANÁ, 2008).
Oliveira, Negreiro e Neves (2015) descrevem que o professor deve se ver desafiado a
repensar sua prática e procurar novas formas de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, de
modo a possibilitar um maior entendimento dos conteúdos, maior motivação dos alunos para
participar e interagir nas aulas.

De acordo com Davis et al. (2011) no Brasil, alguns problemas de aprendizagem estão
relacionados a ampliação do número de vagas nas salas de aula, pois o professor encontra
dificuldades para atender individualmente seus alunos devido as turmas numerosas. E ainda,
segundo os autores, outra causa é a formação inadequada durante a graduação ou falta de formação
continuada de muitos profissionais da educação.
Para Santos e Graminha (2005) o contexto social em que o indivíduo está inserido pode
influenciar significativamente no desenvolvimento da aprendizagem e dos níveis de escolaridade, ou
seja, o ambiente de relações, cultura, tradição, crenças e outros.

Para Eberhardt e Coutinho (2011) os fatores que comprometem o processo de ensinoaprendizagem são: a) O professor espera um desenvolvimento potencial e cognitivo muito mais
avançado do que o aluno pode apresentar; b) Existe uma diferenciação de aprendizagem para cada
aluno, uns desenvolvem maneiras mais fáceis de compreender os aspectos conceituais matemáticos,
enquanto outros dependem didaticamente do professor; c) Falta de apoio dos pais ou familiares em
suas atividades extraclasses, devido a diversos fatores sociais; d) Muitas vezes, o conhecimento
científico não se relaciona com a realidade do educando; e) Atividades concentradas em teorias sem
interligação com atividades práticas e lúdicas; f) Alunos que são aprovados sem atenderem os
quesitos necessários, provocando problemas de aprendizagem no ano escolar seguinte, por não
possuírem os conhecimentos prévios.

Buscando contribuir no debate e na busca por solucionar esta problemática, este trabalho
relata uma pesquisa realizada, cujo objetivo era diagnosticar as principais dificuldades dos alunos de
ensino médio e professores no processo de ensino-aprendizagem da matemática.
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2. Material e métodos

A pesquisa foi realizada em 3 Colégios Estaduais de ensino médio do Núcleo Regional
de Ensino de Dois Vizinhos (NRE-DV), Paraná, todos localizados no Município de Dois
Vizinhos, Paraná. Sendo que, primeiramente visitou-se o NRE-DV para pedir autorização para
a realização da pesquisa. A escolha dos Colégios seguiu a recomendação do NRE-DV, pelas
diferentes características geográficas e sociais.
Buscando levantar dados sobre as principais dificuldades no processo de ensinoaprendizagem da matemática com alunos e professores de matemática foram aplicados os
questionários em anexo, após o projeto passar e ser aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sob o numero 2.493.915.
Foram entrevistados 223 alunos, oriundos dos colégios: Colégio Estadual Germano
Stédile localizado no campo; Colégio Estadual Vinicius de Moraes localizado em um bairro
periférico e Colégio Estadual Leonardo da Vinci localizado no centro urbano; Conforme
dados da Tabela 1. Também 36 professores de matemática que se encontram em plena
atividade na rede estadual de ensino do NRE-DV. Os alunos escolhidos aleatoriamente, com
participação voluntária, foram abordados no colégio em dia de aula normal, enquanto os
professores se encontravam reunidos em um dia de formação continuada. Os dados foram
tabulados no software Excel e a análise fora realizada através de estatística descritiva, com
apresentação dos resultados em gráficos e tabelas.
Tabela 1. Número de alunos entrevistados em cada Colégio e respectivamente o ano do ensino
médio que estudam.
Colégios
Ano

Campo

Urbano Centro

Urbano Bairro

1°

19

67

22

2³

22

33

14

3°

09

23

14

Fonte: Autoria própria, 2019.

3. Resultados e discussões

3.1 Resultados da pesquisa com os alunos

Buscou-se levantar as características da trajetória escolar dos alunos entrevistados,
conforme retratado na Tabela 2, e também o perfil do estudante quanto a sua rotina de
estudos, que é mostrado a seguir na Tabela 3.
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Tabela 2. Porcentagem de alunos entrevistados em relação à trajetória escolar.
Colégios
Campo

Urbano Centro

Urbano Bairro

Nunca reprovou

80%

85,37%

74%

Reprovou apenas 01 ano

18%

11,38%

14%

Reprovou mais de 01 ano

2%

3,25%

12%

Fonte: Arquivos dos autores, 2019.

Percebe-se ao observar os três colégios na Tabela 2, que 81,61% dos 223 alunos
entrevistados nunca reprovaram, e que a porcentagem de alunos que nunca reprovaram e
também que reprovaram apenas um ano é semelhante entre os três colégios. Em
contrapartida, o número de alunos que reprovaram mais de um ano escolar é maior no
Colégio Urbano, localizado em um bairro. Conforme relatos da direção deste colégio, os
alunos do ensino médio costumam faltar muito às aulas, pois residem em um bairro de
operários, onde a maioria dos estudantes trabalha para auxiliar nas contas da casa.

Conforme a Tabela 3 pode-se inferir que a grande maioria, em média 60,54%, dos
alunos entrevistados estudam somente para as provas, e isso é visualizado nos três colégios,
e apenas, em média 29,15%, dizem estudar diariamente. Conforme esses dados pode-se
aferir que os alunos da atual geração não têm a rotina de estudar diariamente e isso com
certeza afeta no desempenho escolar. Santos e Graminha (2005) comentam que a rotina de
estudo favorece a aprendizagem, e que o convívio com o material literário desenvolve-se
com os hábitos de estudo, que podem estar associados com o envolvimento dos pais.
Tabela 3. Perfil do estudante.
Colégios
Campo

Urbano Centro

Urbano Bairro

Nunca estuda

8%

11,38%

10%

Estuda somente para as
provas

62%

62,60%

54%

Estuda diariamente

30%

26,02%

36%

Fonte: Autoria própria, 2019.

Para Bisognin e Bisognin (2012) no processo de ensino-aprendizagem não cabe
apenas ao professor a busca por meios que apresentem de forma concreta o conteúdo, se
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por outro lado, o aluno não tenha o hábito de estudo diário, buscando analisar e entender
os conteúdos estudados.
Tabela 4. Nível de escolaridade dos pais.
Níveis de escolaridade dos pais

Colégios
Campo

Urbano Centro

Urbano Bairro

Ambos ou um deles possuem pósgraduação

12%

10,57%

18%

Ambos ou um deles possuem ensino
superior

2%

8,94%

8%

Ambos ou um deles possuem ensino
médio completo

30%

43,09%

36%

Ambos ou um deles possuem ensino
fundamental completo

36%

17,07%

18%

Ambos ou um deles possuem ensino
fundamental incompleto

20%

20,33%

20%

Fonte: Autoria própria, 2019.

De acordo com os dados expostos na Tabela 4, o nível de escolaridade menos
frequente, entre os pais ou responsáveis dos alunos entrevistados, compreendem a pósgraduação e o ensino superior, respectivamente em média, 12,56% e 7,17%. Nos Colégios
urbanos, centro e bairro, o nível de escolaridade que abarca a grande maioria dos pais ou
responsáveis dos entrevistados, é o ensino médio completo, respectivamente 43,09% e 36%.
Enquanto que, 86% dos pais ou responsáveis dos alunos entrevistados do colégio do Campo,
possuem ensino médio ou grau de escolaridade inferior, ou seja, um menor grau de
escolaridade.
Para Eberhardt e Coutinho (2011) a aprendizagem da matemática abrange tanto as
experiências já vividas pelo aluno, seja no âmbito familiar ou social, quanto à construção
científica dos conhecimentos no espaço escolar. Com isso, os autores destacam que, para se
desenvolver o processo de aprendizagem deve se conhecer o contexto ao qual estão
inseridos os alunos, para que o professor possa conduzir sua metodologia de forma interrelacionada com os conhecimentos já apropriados.
Em média, apenas 14,35% dos alunos dizem ter muita facilidade em conteúdos
matemáticos, conforme os dados da Tabela 5. A grande maioria, em média 64,13%, dizem
ter facilidade em alguns conteúdos matemáticos. Enquanto que, em média 21,52% tem
muita dificuldade na aprendizagem da matemática. Contudo, se observa indícios de
diferença no colégio do campo entre os demais, principalmente nos quesitos em que os
alunos demonstram ter facilidade na aprendizagem em alguns conteúdos matemáticos e em

5

ter muita dificuldade. Esses dados podem estar relacionados ao fato que o Colégio do
Campo possui um universo menor de alunos e turmas menores do que os demais colégios,
possibilitando que o professor consiga, mais facilmente, atender as dúvidas individuais dos
alunos.
Tabela 5. Aprendizagem da Matemática
Níveis de Aprendizagem

Colégios
Campo

Urbano Centro

Urbano Bairro

Tem muita facilidade

16%

14,63%

12%

Tem facilidade em alguns
conteúdos

72%

60,98%

64%

Tem muita dificuldade

12%

24,39%

24%

Fonte: Autoria própria, 2019.

Observa-se nos dados da Tabela 6, em relação à Interpretação de situaçõesproblemas que em média, apenas 17,04% sentem dificuldades frequentemente ou sempre,
72,65% raramente ou ás vezes e em contrapartida 10,3% dizem que nunca sentem
dificuldade. Para D’Ambrosio (1989) conceder aos alunos situações-problemas é tornar
possível que estes possam abstrair os conceitos matemáticos e também criar/fundamentar
os conceitos relacionando com suas experiências cotidianas, possibilitando a imersão do
educando no campo de compreensão da matemática.
Uma das causas das dificuldades da aprendizagem apontada por Justulin (2017)
compreende a interpretação e a retirada de informações do problema proposto. Este
destaca que os problemas matemáticos devem ser apresentados com dados, ou seja, através
de situações problemas, para que na resolução os alunos observem o contexto e façam
analogias a outros casos matemáticos.
Tabela 6. Níveis de dificuldades dos alunos em relação às dimensões de aprendizagem da
matemática: Interpretação de situações-problemas; Resolução mental de cálculos práticos;
Interpretação de gráficos e dados em tabelas; Resolução de exercícios do tipo “calcule”; Perguntas
de raciocínio-lógico; Resolução matemática escrita com justificativa dos valores.
Níveis de dificuldade

Colégios
Campo

Urbano Centro

Urbano Bairro

Interpretação de situações-problemas
Nenhuma dificuldade

14%

8,94%

10%
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Raramente tem dificuldade

32%

25,20%

24%

Ás vezes têm dificuldades

46%

42,28%

56%

Tem dificuldades frequentemente

08%

21,95%

6%

Sempre tenho dificuldades

0%

1,63%

4%

Resolução mental de cálculos práticos
Nenhuma dificuldade

38%

22,76%

26%

Raramente tem dificuldade

32%

36,59%

32%

Ás vezes têm dificuldades

28%

23,58%

26%

Tem dificuldades frequentemente

2%

10,57%

6%

Sempre tenho dificuldades

0%

6,50%

10%

Interpretação de gráficos e dados em tabelas
Nenhuma dificuldade

22%

18,70%

26%

Raramente tem dificuldade

48%

31,71%

16%

Ás vezes têm dificuldades

22%

35,77%

30%

Tem dificuldades frequentemente

6%

10,57%

20%

Sempre tenho dificuldades

2%

3,25%

8%

Resolução de exercícios do tipo “calcule”
Nenhuma dificuldade

32%

31,71%

34%

Raramente tem dificuldade

30%

30,08%

26%

Ás vezes têm dificuldades

28%

23,58%

22%

Tem dificuldades frequentemente

10%

13,82%

06%

Sempre tenho dificuldades

0%

0,81%

12%

Perguntas de raciocínio-lógico
Nenhuma dificuldade

22%

9,76%

18%

Raramente tem dificuldade

30%

31,71%

18%

Ás vezes têm dificuldades

38%

34,15%

38%

Tem dificuldades frequentemente

10%

19,50%

16%

Sempre tenho dificuldades

0%

4,88%

10%
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Resolução matemática escrita com justificativa dos
valores
Nenhuma dificuldade

14%

13%

12%

Raramente tem dificuldade

32%

26,02%

20%

Ás vezes têm dificuldades

34%

36,59%

34%

Tem dificuldades frequentemente

16%

13,82%

20%

Sempre tenho dificuldades

4%

10,57%

14%

Fonte: Autoria própria, 2019.

Nota-se que os alunos têm maior facilidade em relação à Resolução mental de
cálculos práticos como trocos, tabuada e porcentagem (Tabela 6), pois 26,9% dos alunos
entrevistados dizer não ter nenhuma dificuldade, 59,6% dizem raramente ou às vezes
dificuldade e somente 13,5% dizem que frequentemente ou sempre possuem dificuldade.
Sobre a Interpretação de gráficos e dados em tabelas (Tabela 6), o número médio de
alunos que não tem nenhuma dificuldade é de 21,1%, e os que sentem raramente
dificuldade e os que ás vezes sente dificuldades, soma 63,2%. Em oposição apenas 15,7%,
em média dos alunos, dizem frequentemente ou sempre ter dificuldades na interpretação
de gráficos e dados de tabelas.

Na Resolução de exercícios do tipo ”calcule” (Tabela 6), os dados em média,
apresentam que 61,4% dos alunos não têm dificuldade alguma ou raramente tem
dificuldade, enquanto que, 24,5% dos entrevistados sentem dificuldades ás vezes. Apenas
14,3% dizem que frequentemente ou sempre possuem dificuldade.
Em questão de raciocínio-lógico (Tabela 6) 21,5 % dos alunos dizem ter dificuldades
frequentemente ou sempre, enquanto que 64,1% tem dificuldade raramente ou ás vezes e
14,3% não tem dificuldade. Sobre a Resolução matemática escrita com justificativa dos
valores (Tabela 6), em média, 61,4% dos alunos raramente ou ás vezes tem dificuldades, e
cerca de 25,6% tem dificuldades frequentemente ou sempre, apenas 9,7% diz não ter
dificuldade alguma.

Vale ressaltar que a porcentagem de alunos do colégio do campo que possuem
dificuldade sempre ou frequentemente é relativamente menor que dos demais colégios,
para todos os quesitos abordados na Tabela 6. Esses dados fazem-nos questionarmos, pois
se opõem aos paradigmas empiristas, de concepção idealista que afirmam que a educação
para os povos do campo é desqualificada, sendo vista como atrasada e retrógada (JUSTINO e
ANTUNES-ROCHA, 2016). Para o autor esse conceito dado à educação aos povos do campo,
pelo fato de se acreditar que o campo não seja um lugar de mudança, aliado ao fato que
antigamente as dificuldades de se ter uma educação para os povos do campo era muito
grande, isso foi vivenciado por muitos pais dos alunos que hoje estão lá com uma escola e
uma educação um pouco melhor. Isso pode ser percebido nos dados da Tabela 4, onde a
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maioria dos pais, dos alunos entrevistados do colégio de campo possui apenas o ensino
fundamental como grau máximo de instrução.
Tabela 7. Apresenta a opinião dos alunos, em porcentagem, sobre quais as principais causas que
prejudicam a aprendizagem em Matemática.
Causas que prejudicam a aprendizagem

Colégios
Campo

Urbano
Centro

Urbano
Bairro

Mudanças constantes de professor ao longo de um
mesmo ano letivo.

18%

20,33%

54%

Vergonha/Timidez para tirar dúvidas.

36%

43,90%

38%

A maneira como o professor explica os conteúdos
(Linguagem difícil).

26%

47,97%

46%

Aulas baseadas apenas em um mesmo material
didático.

26%

26,02%

22%

Falta de Interdisciplinaridade dos conteúdos.

12%

14,63%

6%

Não usar tecnologias como calculadora, softwares,
aplicativos, entre outros.

24%

26,02%

28%

Os conceitos aprendidos na matemática não estão
relacionados entre si.

8%

6,50%

4%

Falta de conhecimentos prévios, por dificuldades na
aprendizagem em anos anteriores.

30%

45,53%

32%

Falta de infraestrutura da escola.

6%

13,01%

26%

Fonte: Autoria própria, 2019.

De acordo com a Tabela 7, que mostra a opinião dos alunos a respeito das causas que
podem dificultar a aprendizagem, seja a relação com o professor, estrutura escolar, recursos
humanos e materiais ou a afetividade do aluno em contato com o processo de ensinoaprendizagem. Em média, 42,60% dos alunos expressam que a maneira como o professor
explica o conteúdo possa prejudicar a aprendizagem, pois muitas vezes a linguagem é de
difícil entendimento e os exemplos são abstratos. Em média 40,81% dos alunos admitem
que uma das causas das dificuldades da aprendizagem está relacionada à vergonha/timidez
em tirar as dúvidas, pois não se sentem encorajados a participar das aulas. Também, 39%
dos alunos colocam que a dificuldade na aprendizagem é oriunda da falta de conhecimentos
estudados em séries anteriores, fato que tende a agravar o problema ainda mais com o
passar dos anos escolares. Somado a isto, 26% dos alunos dizem que a não utilização de
tecnologias em sala de aula, pode estar ligada com o comprometimento da aprendizagem. E
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ainda, em média 25% dos entrevistados marcam que aulas baseadas no mesmo material
didático prejudicam a aprendizagem.

Podem-se observar na Tabela 7, que as causas de dificuldade têm seus índices
variados entre os três colégios analisados. Por exemplo, 54% dos alunos do Colégio de bairro
dizem que sua aprendizagem é afetada pelas mudanças constantes de professor ao longo de
um mesmo ano letivo, fato que não é evidenciado nos demais colégios. Já para o colégio do
centro, para 47,97% dos alunos, o maior problema de aprendizagem é a maneira que o
professor explica. Enquanto no colégio do campo a maior causa de dificuldades na
aprendizagem vergonha/timidez para tirar dúvidas.

Em muitas escolas os índices de baixa aprendizagem são constatados por falta de
materiais concretos como, jogos, materiais manipuláveis, figuras geométricas espaciais e
dentre outros considerados ferramentas auxiliadoras no processo de ensino, além da
superlotação nas salas de aulas, que interferem no trabalho do professor por não conseguir
atender a demanda de tantos alunos (EBERHARDT e COUTINHO, 2011).
O processo de aprendizagem é mais eficiente quando se utilizam diferentes
metodologias como recursos didáticos. Para Cunha e Barbalho (2015) as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC’s) são excelentes ferramentas no processo de aprendizagem
da matemática, pois motivam os alunos a aprendizagem e os estimulam no desenvolvimento
da aula, por isso, a busca por novas tecnologias que auxiliem na prática docente tem sido
constante na atualidade, uma vez que, despertam o interesse dos jovens em aprender ao
mesmo tempo em que processam a informação.
Porém, utilizar as novas tecnologias como ferramentas auxiliadoras no processo de
ensino-aprendizagem, não significa levar para o espaço de sala de aula e deixar que os
alunos façam o esforço de compreender sozinhos os processos da aprendizagem. Cabe ao
professor, desempenhar sua função pedagógica e planejar sua atividade frente ao recurso
metodológico para a eficiência da aprendizagem (JAVARONI e ZAMPIERI, 2015).

Desse modo, muitas vezes o desinteresse apresentado pelos alunos é originário da
desmotivação em aprender a matemática, e isso é possível quando o aluno não consegue
desenvolver o pensamento crítico-reflexivo do processo de aprendizagem frente à
metodologia utilizada. Para isto, Grando e Raupp (2013) fomentam que a utilização de
materiais didáticos manipuláveis, como por exemplo, os jogos, que são ferramentas que
proporcionam a abstração dos conceitos por meio de experiência visual, palpável e lúdica.
3.1 Resultados da pesquisa com professores de matemática

Entre os 36 professores entrevistados, constatou-se que grande parte deles, leciona
em mais de um colégio, e que alguns que lecionam no colégio de campo, também lecionam
em outro colégio urbano. Destes professores 22 trabalham com alunos dos anos finais do
ensino fundamental, 5o ao 9o ano, e 15 ensino médio, sendo que 3 deles em ambas as
modalidades.
De acordo com a Tabela 8, que apresenta os dados a respeito da opinião dos
professores, destacando o que pode influenciar no processo de ensinar matemática.
Constata-se respectivamente que 30,56% e 47,22% dos professores entrevistados acreditam
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que os conhecimentos prévios dos alunos influenciam com frequência ou sempre, no
processo de ensinar matemática. Beltrão et al. (2017) destaca grande importância dos
conhecimentos prévios dos alunos na agregação de novos conhecimentos, pois o
planejamento de conteúdos de cada ano escolar compreende uma sequencia dosada de
tempo, e um apanhado retroativo de conteúdos pode interferir e deixar lacunas no atual
conjunto de conteúdos programáticos a ser desenvolvido, afetando o planejamento dos
conhecimentos vindouros. Também, 41,67% dos entrevistados indicam que salas
superlotadas por alunos podem influenciar com frequência no processo de ensinar
matemática, enquanto que 27,78% demonstram que influencia às vezes. Para a influência da
estrutura precária nas escolas, ocorre uma divisão de ideias, 50% dos entrevistados dizem
que ás vezes, raramente ou nunca não influencia. Enquanto a outra metade diz que
influencia com frequência ou sempre.
Tabela 8. Opinião dos professores sobre o que pode influenciar no processo de ensinar matemática.
Não influencia

Influencia
raramente

Influencia às
vezes

Influencia com
frequência

Influencia
sempre

Falta de conhecimento prévio dos alunos influencia no processo de ensinar
0%

0%

22,22%

30,56%

47,22%

Salas com muitos alunos influenciam no processo de ensinar
2,78%

5,56%

27,78%

41,67%

22,22%

Estrutura precária do colégio influencia no processo de ensinar
11,11%

8,33%

30,56%

27,78%

22,22%

Poucas horas atividades influenciam no processo de ensinar
0%

0%

16,67%

25%

58,33%

Falta de formação continuada influencia no processo de ensinar
0%

8,33%

52,78%

19,44%

19,44%

Baixa carga horária de aulas influencia no processo de ensinar
2,78%

2,78%

33,33%

33,33%

27,78%

Fonte: Autoria própria, 2019.

As poucas horas atividades são expressas na Tabela 8 pelos professores (58,33%),
como um atributo que influencia sempre no processo de ensinar matemática, nenhum deles
acredita que esse fator não influencia ou raramente influencia no processo. Mesmo que a
matemática esteja em todos os espaços, assim como no cotidiano dos alunos, a maioria
destes têm dificuldades de assimilação do conhecimento matemático, e muitos professores
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justificam que o baixo número de horas atividade, ocasiona falta de tempo para buscar
diferentes metodologias de ensino, assim como, aplicações que podem ser desenvolvidas
em sala de aula, tanto em termos de resolução de problemas, como elaboração de jogos e
materiais concretos, entre outros (BELTRÃO et al., 2017).
Dos professores entrevistados, 52,78% (Tabela 8) dizem que a falta de formação
continuada influencia às vezes no processo de ensinar matemática, enquanto 19,44%
acreditam que influencia com frequência, e também o mesmo percentual acredita que
influencia sempre. Por outro lado, nenhum entrevistado acredita não influenciar e apenas
8,33% acham que raramente influencia. Justulin (2017) compartilha a opinião de que a
formação continuada dos professores compreende um avanço nos processos de
aprendizagem, quando esta possibilita o conhecimento de metodologias que colaborem com
o processo de ensino-aprendizagem, assim como, a reflexão das práticas docentes.

Para a baixa carga horária de aulas em relação à quantidade de conteúdos a serem
ensinados, conforme a Tabela 8, 33,33% dos professores entende que influencia às vezes e,
a mesma porcentagem que influencia com frequência. Enquanto, 27,78% acreditam que
influencia sempre, em contraponto, apenas 2,78% dizem que não influencia e o mesmo
percentual diz que influencia raramente. Oliveira, Negreiro e Neves (2015) descrevem que
por um longo período, achou-se que o professor era o fator condicionante para a
aprendizagem, pois o problema desta era atribuído unicamente aos seus ensinamentos
entendia-se que o ensino e a aprendizagem fossem processos independentes. Porém,
atualmente utiliza-se o termo ensino-aprendizagem, remetendo há uma relação mútua,
estimando-se que o processo é bidirecional e interligado. Contudo, um grande
questionamento atual, é do quanto o ensino é eficiente, quando a aprendizagem é de baixa
compreensão.

A pesquisa também buscou levantar dados sobre a atuação dos professores de
matemática com os alunos com deficiências (PCDs), uma vez que, o ensino para estes requer
uma atenção especializada. Dos professores entrevistados 58,33% descreveram ter
dificuldade em atender alunos PCDs, 36,11% disseram ter dificuldades às vezes, enquanto
que, apenas 5,56% não terem dificuldades.
Os professores também foram questionados a cerca da utilização de metodologias
diferenciadas no ensino da matemática, isto para saber se estes acrescentam em suas
práticas, algumas práticas de ensino que vão além de apenas seguir o livro didático adotado
pelo colégio, a fim de proporcionar ganhos tanto na bagagem pedagógica docente, quanto
na promoção da aprendizagem. Neste contexto, constatou-se que 22,22% dos professores
utilizam metodologias diferenciadas em suas práticas, 72,22% às vezes utilizam; 5,56%
raramente e nenhum dos professores descreve não utilizar. Com estes dados, pode-se aferir
que os professores de matemática entrevistados não reproduzem suas aulas apenas
seguindo o livro didático, e que tentam acrescentar metodologias em suas práticas, visando
motivar os alunos e contribuir assim com no processo de ensino-aprendizagem. Martins,
Biachini e Yaegashi (2017) afirmam que a aprendizagem é mais satisfatória quando se
incorpora algo novo ao processo de ensino, como diferentes práticas de ensino, despertando
o interesse do aluno, seja ele visual ou motivacional.
Na Figura 1 estão apresentadas as tendências metodológicas, que os professores
descreveram utilizar em sala de aula. Neste quesito, os entrevistados podiam assinalar mais
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de uma alternativa. Percebe-se que, a Resolução de problemas é a tendência metodológica
mais utilizada pelos professores (91,67%). Seguindo um ranking tem-se em segundo os Jogos
(83,33%); terceiro as TIC’s (72,22%); quarto a metodologia tradicional (61,11%); quinto a
história da matemática (55,56%); sexto a investigação matemática (47,22%); sétimo a
modelagem matemática (44,44%); e por último a etnomatemática (22,22%);

Tendências metodológicas utilizadas

Figura 1. Descrição das tendências metodológicas de ensino da matemática que os
professores mais utilizam nas aulas.
Fonte: Autoria própria, 2019.

Como pode se constatar na Figura 1, a grande maioria dos professores procura
utilizar a resolução de problemas, na contextualização dos conteúdos matemáticos com
situações da realidade do educando. Justulin (2017) realça que esta metodologia articula a
reflexão e o pensamento crítico do educando, e que o professor tem o papel mediador do
conhecimento com o dever de utilizar ferramentas de ensino que melhor possibilitem a
compreensão dos conteúdos.

Os jogos podem ser vistos com uma atividade colaborativa a resolução de problemas
e ao processo de ensino-aprendizagem, pois no desenvolvimento dos jogos os alunos põem
em prática, através do lúdico, os conhecimentos que lhe foram previamente ensinados, o
que proporciona uma maior assimilação de conceitos e consequentemente um maior ganho
de conhecimento (BELTRÃO et al., 2017). Para Grando e Raupp (2013) os jogos descrevem o
seu princípio educativo quando articulam diálogo e interação, dinamizando a atividade, que
consegue ser executada de modo a atingir os benefícios do processo de ensinoaprendizagem.

Para os professores que responderam que utilizam TIC’s em suas aulas de
matemática, solicitaram-se exemplos. O laboratório de informática foi descrito como o mais
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utilizado dentre os exemplos citados, com 47,2 %, seguido dos aplicativos de celulares com
27,7%, televisores com 22,2% e Tablets com 11,1%. Estes dizem utilizar do laboratório de
informática para que os alunos façam pesquisas e usem o pacote da Microsoft. A televisão é
utilizada para passar vídeos em geral, videoaulas, imagens e slides. Também alguns
entrevistados descreveram utilizar Smartphone e Tablets fazendo uso de aplicativos como
Geogebra, Mathway, Photomath, Whatssapp, Calculadora e jogos matemáticos.
Embora a Figura 1 apresente um elevado índice de utilização das TIC’s pelos
professores no ensino da matemática (72,22%), durante a tabulação dos dados percebeu-se
alguns contrapontos, pois muitos que diziam utilizar as tecnologias nas práticas de ensino
descreviam apenas utilizar televisores, ou pen drives, ou calculadoras ou projetores. Assim
observou-se, uma falta de informação para grande parte dos entrevistados sobre o uso da
tendência metodológica de TIC’s no ensino da matemática, pois fazer uso da mesma é fazer
uso de um ferramental muito mais amplo que a calculadora ou os pen drives.

4. Considerações Finais

Conclui-se que existem diversificados fatores que contribuem nas dificuldades de
ensino-aprendizagem da matemática. Cabendo destacar a partir da pesquisa feita com
alunos, que há falta de hábito de estudo, e ainda, interferência do meio social em que vivem.

A falta ou pouca formação continuada para os professores na área específica do
ensino da matemática é um fator importante mencionado na pesquisa. O tempo destinado
para as horas atividades é considerado demasiadamente curto para exploração de novas
ferramentas e metodologias ensino.

5. Referências
Beltrão, I.S.L., Gonzaga, A. M.; Macêdo, D.M.C., Barbosa, I.S. Jogos matemáticos e suas
possibilidades pedagógicas para o ensino das operações com números naturais. Revista de
Educação, Ciências e Matemática. v.7 , n.3, p.118-132, setembro/dezembro, 2017.
Bisognin, E., Bisognin, V. Percepções de Professores sobre o Uso da Modelagem Matemática
em Sala de Aula. Bolema, v.26, n.43, p.1049-1079, agosto, 2012.

Cunha, A.L., Barbalho, M.G.S. O uso das tecnologias e o processo ensino e aprendizagem de
matemática no ensino médio no estado de Goiás. Fronteiras: Journal of Social, Technological
and Environmental Science, v.4, n.2, p.251-264, julho/dezembro, 2015.

D’ambrosio, B.S. Como ensinar matemática hoje? Temas e Debates. Brasília, SBEM. V.2, n.2,
p.15-19, 1989.

Davis, C.L.F., Nunes, M.M.R., Almeida, P.C.A., Silva, A.P.F, Souza, J.C. Formação Continuada
de Professores em Alguns Estados e Municípios do Brasil. Cadernos de Pesquisa. v.41, n.144,
setembro/dezembro, 2011.
Eberhardt, I.F.N, Coutinho, C.V.S. Dificuldades de aprendizagem em matemática nas séries
iniciais: diagnóstico e intervenções. Vivências. v.7, n.13, p.62-70, outubro, 2011.

14

Grando, N.I., Raupp, A.D. Jogos, interações sociais e aprendizado. Revista Iberoamericana de
educação matemática. v.36, p.47-65, dezembro, 2013.

Javaroni, S.L., Zampieri, M.T. O Uso das TIC nas Práticas dos Professores de Matemática da
Rede Básica de Ensino: o projeto Mapeamento e seus desdobramentos. Bolema, v.29, n.53,
p.998-1022, dezembro, 2015.

Justino, E.F., Antunes-Rocha, MI. Formação continuada na educação do campo: a
experiência com o programa escola da terra em minas gerais. III Encontro de Pesquisas e
Práticas em Educação do Campo da Paraíba e II Seminário de Pesquisas e Práticas do Curso
de Pedagogia – Educação do Campo, João Pessoa, Brasil: UFPB, 2016. Disponível em:
<http://educacaodocampopb.com.br/wp-content/uploads/2016/09/Anais-do-III-Encontrode-Pesquisas-e-Pr%C3%A1ticas-em-Educa%C3%A7%C3%A3o-do-Campo-PB-EPPEC-.pdf>.
Acesso em: 05 fev. 2020.
Justulin, A.M. Então... Eu não uso a metodologia de resolução de problemas? Revista de
Educação Matemática: UNIGRANRIO, v.7, n.1, p.69-83, janeiro/abril, 2017.
Martins, A.D., Bianchini, L.G.B., Yaegashi, S.F.R. Webquest e a Afetividade Presente na
Construção de Conhecimento Matemático por Alunos do Ensino Médio. Bolema, v.31, n.57,
p.289-309, abril, 2017.
Oliveira, M.F., Negreiros, J.G.M, Neves, A.C. Condicionantes da aprendizagem da
matemática: uma revisão sistêmica da literatura. Educ. Pesqui, v.41, n.4, p.1023-1037,
dezembro, 2015.

Santos, P.L. dos, Graminha, S.S.V. Estudo comparativo das características do ambiente
familiar de crianças com alto e baixo rendimento acadêmico. Paidéia, (Ribeirão Preto), v.15,
n.31, p.217-226, agosto, 2005.

Paraná, Secretária de Estado da Educação. (2008). Diretrizes Curriculares da Educação Básica
Matemática.
Santos,
P.L.,
Graminha
Disponível
em:
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1>
. Acesso em: 10 nov. 2019.

15

