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RESUMO 

 

 

Sabe-se que a matemática é vista como uma disciplina indispensável no processo 

de ensino e aprendizagem, sendo também considerada como uma área que instiga 

e aperfeiçoa a capacidade cognitiva dos alunos. Entretanto, percebe-se que ensinar 

e aprender matemática é um desafio para a maioria dos professores e alunos, pois 

estes a consideram  uma área complexa e de difícil contextualização com o 

cotidiano. Desde então, o presente trabalho tem como principal objetivo refletir sobre 

os desafios presentes no ensino da matemática nos anos finais do ensino 

fundamental, como também conhecer e analisar a pratica docente presente em uma 

escola pública para que se possa fazer analises minuciosas em torno dos desafios, 

como também das possibilidades de melhoria do ensino da matemática. Por tanto o 

referente trabalho se baseará em alguns pressupostos teóricos para que se possa 

melhor compreender as nuances presentes no ensino da matemática. Á partir da 

análise dos dados pode-se perceber que a maioria dos sujeitos inseridos na 

instituição investigada consideram o ensino e aprendizado da matemática um 

desafio presente, sendo que os alunos se encontram cada vez mais com dificuldade 

na aprendizagem da mesma, o que precisa urgente de uma melhor contextualização 

e um empenho maior de professores, gestores e toda comunidade escolar com 

ações que possibilite melhorias na aprendizagem matemática. 

 

Palavras-chave: Ensino da matemática.Desafios do processo ensino-

aprendizagem.A matemática nos anos finais do ensino fundamental. 
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ABSTRACT 

 

 

It is known that mathematics is seen as an indispensable discipline in the process of 

teaching and learning, also being considered as an area that excites and enhances 

cognitive ability of students. However, it is clear that teaching and learning 

mathematics is a challenge for most teachers and students as they consider it a 

complex area and difficult context with everyday. Since then, this paper aims to 

reflect on the challenges in the teaching of mathematics in the final years of 

elementary school, but also to understand and analyze the teaching practice this in a 

public school so that one can do detailed analysis on the challenges as well as the 

opportunities for improving the teaching of mathematics. Therefore the related work 

will be based on some theoretical assumptions so that we can better understand the 

nuances present in mathematics teaching. From the analysis of the data it can be 

seen that most of the subjects inserted in the investigated institution consider 

teaching and mathematics learning a Gift challenge, and students are increasingly 

having difficulty in learning it, which needs urgent better context and greater 

commitment from teachers, managers and the whole school community with actions 

that enable improvements in learning mathematics. 

 

Keywords: Mathematics Education. Challenges the teaching-learning process. 

Mathematics in the final years of elementary school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Indiscutivelmente o processo de ensino e aprendizagem é uma das 

temáticas mais discutidas na contemporaneidade, pesquisadores, teóricos e a 

maioria da população acreditam que o conhecimento possibilita a formação integral 

do ser humano. Com base nessa visão foi que também surgiu a necessidade de 

pesquisar e refletir sobre o ensino da matemática e quais suas contribuições para 

essa formação. 

Para discutir a importância do ensino da matemática, torna-se 

indispensável conhecer um pouco sobre sua história, em especial desta no contexto 

brasileiro, visto que muitas mudanças aconteceram e continuam acontecendo em 

torno dessa área. Portanto se fará uma breve contextualização da matemática no 

contexto dos três períodos que dividiram a história do Brasil e influenciaram 

diretamente no ensino desta disciplina. Notadamente os três períodos são: Brasil 

Colônia (1500-1822), Brasil Império (1822-1889) e Brasil República (A partir de 

1889). 

 No Brasil Colônia o ensino da matemática privilegiava a escrita dos 

números e o estudo das quatro operações, percebe-se que era um ensino restrito e 

que não procurava contextualizar de forma significativa o conteúdo escolar com a 

realidade dos alunos.  

Havia pouco espaço para os conhecimentos matemáticos e grande 
destaque para o aprendizado do latim. Sobre o ensino desses 
conhecimentos, conhece-se pouco: por exemplo, sabe-se que a biblioteca 
do colégio dos jesuítas no Rio de Janeiro possuía muitos livros de 
Matemática. No entanto, estudos realizados por muitos pesquisadores 
conduzem à ideia geral de que os estudos matemáticos eram realmente 
pouco desenvolvidos no ambiente jesuíta. (GOMES, 2012, p.14). 

 

Acredita-se que um dos motivos que influenciaram no pouco interesse 

dos alunos pela matemática foi exatamente a importância que os professores desse 

período atribuíam ao latim já que este era visto como uma língua indispensável para 

o convívio social e de suma relevância para o desenvolvimento intelectual.  
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No que se refere ao Brasil Império pode-se destacar que não 

aconteceram grandes mudanças referentes ao ensino da matemática, já que o 

currículo ainda continuava a priorizar o ensino de outras línguas. Os conteúdos 

abordados de matemática “eram as disciplinas de Aritmética, Álgebra, Geometria, e, 

posteriormente a Trigonometria, (GOMES, 2012, p.16)”. É importante ressaltar que 

durante esse período o ensino da matemática para meninos diferenciava-se em 

alguns aspectos do ensino para meninas uma vez que estas utilizavam os 

conteúdos para resolver situações relacionadas à economia doméstica. 

Diferentemente dos períodos citados anteriormente, no Brasil República 

aconteceram mudanças bastantes significativas referentes ao ensino da matemática, 

e um dos pontos a se destacar é reforma Francisco Campos já que esta vem tratar o 

ensino da matemática de forma mais abrangente atribuindo maior significado a essa 

área. De acordo com essa reforma: 

O ensino da Matemática tem por fim desenvolver a cultura espiritual do 
aluno pelo conhecimento dos processos matemáticos, habilitando-o, ao 
mesmo tempo, à concisão e ao rigor do raciocínio pela exposição clara do 
pensamento em linguagem precisa.Além disso, para atender ao interesse 
imediato da sua utilidade e ao valor educativo dos seus métodos, procurará, 
não só despertar no aluno a capacidade de resolver e agir com presteza e 
atenção, como ainda favorecer-lhe o desenvolvimento da capacidade de 
compreensão e de análise das relações quantitativas e espaciais, 
necessárias às aplicações nos diversos domínios da vida prática e à 
interpretação exata e profunda do mundo objetivo. (GOMES, 2012, p.19); 

 

A partir desse período muitas pessoas mudaram a visão em relação à 

matemática e o ensino desta, pois com a disseminação das ideias presentes nessa 

reforma pode-se perceber que um dos objetivos da matemática seria instigar o 

desenvolvimento social e intelectual de alunos e professores. Inegavelmente ainda 

existem muitos paradigmas presentes nessa área e isso se pode comprovar a partir 

das práticas e dos desafios que permeiam nos ambientes educacionais. 

As discussões e pesquisas em torno dos desafios presentes no ensino da 

matemática são pertinentes e necessárias, pois é notório as dificuldades vivenciadas 

por alunos e professores já que alguns profissionais não possuem formação 

adequada e tampouco as escolas dispõem de recursos para aperfeiçoar o ensino 

dessa disciplina. 
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Percebe-se que as dificuldades/desafios em relação ao ensino e 

aprendizagem da matemática permeiam em todos os níveis de escolaridade, 

contudo, este trabalho se debruçara nos anos finais do ensino fundamental, pelo fato 

de considerar que são nestas series que os alunos demonstram maior dificuldade 

em aprender os conteúdos abordados, já que nos anos iniciais prioriza-se a leitura e 

escrita fator esse que tende a implicar negativamente na aprendizagem e interesse 

do aluno pela matemática. 

Por isso o principal objetivo desse trabalho é refletir sobre os desafios 

presentes no ensino da matemática nos anos finais do ensino fundamental e 

investigar o fenômeno da tamanha dificuldade que esses alunos apresentam na 

aprendizagem matemática. 

Com o intuito de discutir, refletir e atender aos objetivos propostos o 

referido trabalho será dividido em cinco capítulos. No primeiro capitulo abordarei a 

contextualização matemática de acordo com os três períodos que dividiram o Brasil, 

são eles, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, destacando a maneira 

como o ensino da matemática foi se aperfeiçoando e chegando mais próximos aos 

dias de hoje. No segundo capitulo são feitas minuciosas reflexões acerca de como 

ensinar e aprender matemática, assim como os desafios presentes nas instituições 

educacionais. 

O terceiro capítulo se propõe a discutir sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de Matemática referente aos anos finais do ensino fundamental e 

suas contribuições para a melhoria do ensino. 

No quarto capitulo são feitas reflexões acerca dos desafios presentes no 

ensino da matemática nos anos finais do ensino fundamental através da análise da 

pesquisa de campo. E no capitulo cinco será feito as conclusões daquilo que foi 

discutido e refletido no trabalho. 
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2 ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA: UM DESAFIO PRESENTE 

NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

 

Este capítulo discorrerá sobre os desafios presentes nas instituições de 

ensino educacionais na disciplina de matemática nos anos finais do ensino 

fundamental, a fim de refletir sobre as dificuldades presentes e a importância de 

aprender essa disciplina para a vivência no nosso cotidiano, já que a mesma está 

presente em muitas situações do nosso dia-a-dia. Uma vez, para que haja uma boa 

aprendizagem necessitamos conhecer o porquê e para que aprendê-la além de 

melhor compreender os conteúdos exigidos e a elaboração dos mesmos de acordo 

com as particularidades de cada aluno, portanto, considero importante dialogar 

sobre as diferentes formas de ensinar e aprender matemática, assim como refletir 

sobre as dificuldades encontradas ao ministrar essas aulas. 

 

2.1Dialogando sobre a prática do ensino da matemática 

 

Certamente o ensino da matemática ainda hoje provoca a percepção de 

uma disciplina difícil e cheia de conteúdos complexos que desperta tanto no 

educador como no educando uma sensação de frustração ao ensinar e aprender a 

mesma, já que de um lado, têm-se a constatação de que se trata de uma área de 

conhecimento importante, enquanto do outro, a insatisfação diante dos resultados 

negativos obtidos com muita frequência em relação a sua aprendizagem. 

A constatação de sua importância revela-se pelo fato da matemática ser 

de suma importância na resolução de problemas no dia-a-dia, pois tem muitas 

aplicações no mundo do trabalho, além de funcionar como instrumento na 

construção de conhecimentos em outras áreas, ela ainda ajuda na formação de 

capacidades intelectual, na agilidade e raciocínio dedutivo do aluno. 
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A insatisfação mostra que há problemas a serem enfrentados e 

consequentemente trabalhados, para que assim haja um melhor aprendizado do 

aluno e permita reverter esse quadro de conteúdos mecânicos e sem nenhum 

atrativo para o aluno. Por isso é necessário refletir sobre essa prática de ensino 

revendo conteúdos, diagnosticar os pontos a serem trabalhados e assim criar novas 

metodologias, já que para um maior interesse do aluno é necessário criar estratégias 

que venham dar sentido a esse contexto. 

O papel do professor é muito importante nessa construção da 

aprendizagem matemática, pois o mesmo serve como um alicerce nessa busca por 

saberes, onde terá muitos desafios a serem enfrentados, desde a implementação 

com recursos atrativos e lúdicos, até a ampliação de sua visão como educador, 

permitindo-se a mudanças. “Cada professor possui um estilo, que sempre será 

distinto. Não existem receitas prontas nem soluções específicas, porque ser 

professor de matemática envolve conflitos de valores, é um processo que se 

desenvolve ao longo de sua prática laboral.” (SCARTON, 2012). O que ressalta dizer 

que existem diversas formas de lograr êxito na prática pedagógica no ensino da 

matemática onde cada educador encontrará uma forma de desenvolver sua prática 

criando subsídios que melhore e aperfeiçoe suas atividades em sala de aula. 

O verdadeiro professor de matemática é aquele que além de saber muito o 
conteúdo, ele deve conter na sua essência a capacidade de saber ensinar 
matemática, de saber trabalhar em grupo, de ser criativo, e jamais ser 
egoísta. Tem que assumir o seu papel profissional não negligenciando sua 
atividade. O professor de matemática do presente deve transmitir 
informações, instruir, mediar, ensinar, aprender, avaliar, educar e educar 
pela pesquisa. Educar pela pesquisa  é fazer com que o aluno  aprenda a 
trabalhar pelo método de pesquisa com a finalidade de exercitar, de 
construir sempre melhorias e sempre superar barreiras e dificuldades. 
(SCARTON, 2012). 

 

Diante dessa afirmativa, podemos entender que a boa prática de ensino 

está associada à visão do professor com relação às mudanças que ele estabelece 

ao ministrar suas aulas, tendo em vista o domínio do conteúdo, a criatividade de 

transformá-lo em algo adaptável a realidade do aluno, que dê sentido a sua 

aprendizagem, permitindo assim trabalhar a autonomia do educando criando 

situações que instigue o mesmo a pesquisas. 
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De modo geral existem diversas maneiras de transformar a teoria em 

práticas positivas, mas sabe-se que o aprender, envolve uma infinidade de pontos 

para que essas venham acarretar no bom desenvolvimento do seu trabalho. As 

perplexidades, os erros, as irrelevâncias e os devaneios dos alunos são 

considerados prejudiciais, pois muitas vezes o aluno não demonstra um mínimo de 

interesse na aula, o que nos cabe convencer estes da relevância do conteúdo por 

meio de algum tipo de justificativa contextualizada, já que a aplicação do mesmo de 

forma solta ou apenas com estratégias de decorar fórmulas não vem sendo nada 

convidativo ao aluno. 

Não é mais possível apresentar a Matemática aos alunos de forma 
descontextualizada, sem levar em conta que a origem e o fim da 
Matemática é responder às demandas de situações-problema da vida diária. 
(GROENWALD, FILLIPSEN, 2002). 

 

Indiscutivelmente é notório que essa forma de associar problemas 

matemáticos com situações ocorridas no cotidiano torna-se mais fácil o 

entendimento do aluno, já que se trabalha com questões envolvendo o que ele 

conhece e convivi assim desperta um maior interesse quando esta é aplicada de 

maneira fácil, sem muitas apresentações artificiais ou técnicas, ou seja, o que não 

esteja no alcance do universo de compreensão do aluno. 

Certamente o aperfeiçoamento dessa disciplina permite uma maior 

explanação, com pesquisas minuciosas sobre a elaboração de estratégias que 

venham facilitar o trabalho da mesma além de qualificar a importância do porque e 

para que aprender matemática. 

 

2.2 Porque e para quê aprender matemática 

 

Vivencia-se uma grande dificuldade na aprendizagem da matemática, 

assim como na criação de meios que venham melhorar esse quadro e 

consequentemente surgem várias indagações sobre a importância de aprender a 
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mesma e em que ela pode ser utilizada, pois muitas pessoas estremecem ao ouvir 

falar em cálculo e muitas vezes não dão muita ênfase para aprender a mesma, o 

que remete a uma grande deficiência futura nesse contexto, já que aprendê-la acaba 

não sendo só algo importante mais indispensável, porque por mais que meu trabalho 

não seja como professor de matemática, contabilidade, ou seja, profissões que se 

apropriam de cálculo na maioria de suas realizações, preciso ter um conhecimento 

razoável de matemática para que eu possa resolver muitas situações do cotidiano, 

seja no banco, entender alguns noticiários dos jornais, na hora de fazer compras, 

enfim estamos rodeados de situações que envolve essa disciplina. 

[...] a Matemática contribui para o desenvolvimento de processos de 
pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem 
o âmbito da própria Matemática, podendo formar no aluno a capacidade de 
resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação, 
proporcionando confiança e desprendimento para analisar e enfrentar 
situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e científica da 
realidade, a percepção da beleza e da harmonia, o desenvolvimento da 
criatividade e de outras capacidades pessoais. (PCNEM, p.40). 

 

Percebe-se que é necessário enfatizar mais compreensão, o 

envolvimento do aluno e aprendizagem por descoberta, o que exigem com que o 

aluno pense mais e esse pensar mais implica maior uso de atividades de resolução 

de problemas, que faça com que o mesmo busque por meio do raciocínio formular 

suas próprias respostas, onde ele mesmo por si só tem que interpretar e realizar, 

sem receber tudo pronto. 

Inegavelmente existem muitos fatores que destaca a importância do 

porque e para que aprender matemática.   

A matemática é uma disciplina que faz parte de todos os sistemas 
educacionais conhecidos. Esse fato decorre da necessidade cotidiana que o 
ser humano tem de medir, comparar, quantificar, analisar. Nenhuma 
religião, nenhuma língua, nenhuma medicina se universalizou. A 
matemática, entretanto, identificada como sendo a ciência do pensamento 
lógico e racional é a mesma para toda a humanidade, adquirindo por esse 
motivo o caráter da universalidade. O ser humano é um ser racional e esta 
já seria por si só, uma razão suficiente e ainda romântica para se ensinar e 
aprender matemática. 

Como motivos práticos que justificam a aprendizagem da matemática, 
podemos destacar que ela: 
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Nos ajuda a pensar e a ordenar de maneira lógica o raciocínio; 

É um instrumento indispensável para outras ciências, como a física, a 
química, a astronomia, a biologia, a engenharia, medicina, etc. 

Nos capacita através da análise e da interpretação dos fatos, a resolver as 
diferentes situações que nos apresentam no dia-a-dia. (TEXTO: 
MATEMÁTICA. PARA QUE ENSINAR? PORQUE APRENDER? REIS 
2008). 

 

O pensamento do autor demonstra que a matemática serve como um 

subsídio para todas as outras, pois a mesma se encontra presente nas mais 

variadas situações do nosso cotidiano, além de motivar o raciocínio lógico e ajudar 

na interpretação dos fatos. 

É notório que a maioria dos alunos não veem essa importância e tão 

pouco conseguem distinguir onde esse aprendizado matemático pode estar 

presente, acarretando em baixo nível de aprendizagem, por não se interessarem e 

não conhecerem o quanto é essencial compreender e dominar técnicas 

matemáticas, seja pra interpretação de dados, como para resolver exercícios, assim 

como entender a real situação do mundo por dados gráficos, tabelas, além de ter 

êxito como aluno nas disciplinas que envolva um pouco do conteúdo e até na própria 

matemática. 

 

 

 

2.3 Os desafios presentes no processo ensino-aprendizagem da matemática 

 

Sabe-se que a aprendizagem matemática até hoje apresenta dificuldades 

por parte dos alunos, pois relacionam e nomeiam a mesma de ser uma disciplina de 

difícil entendimento, o que acaba exigindo do educador uma postura de buscar 

melhorias para esse processo, onde os professores com a tentativa de solucionar e 
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mudar esse pensamento acabam buscando estratégias que venham despertar nos 

alunos um interesse maior em estudar matemática, como aulas diferenciadas, que 

tenha a ver com a realidade dos mesmos, incluindo métodos e ferramentas para 

incrementar, mas infelizmente muitas vezes acaba sentindo a mesma dificuldade, 

pois os alunos não querem pensar, demonstram um desinteresse grande em estudar 

e cumprir com as tarefas, o que acaba frustrando os professores, por acharem que 

não conseguiram obter êxito. 

Neste sentido é essencial que o professor não desista e tente cada vez 

mais tornar o caminho mais curto entre alunos e a matemática, a fim de aproximá-los 

e torná-los familiarizados, buscando assim conduzir a mesma ao aluno de forma que 

ele compreenda a importância e entenda que essa complicação existente na sua 

cabeça, trata-se apenas de um mito que foi desenvolvido com o passar do tempo 

que essa disciplina é de difícil entendimento.  

O fracasso do ensino de matemática e as dificuldades que os alunos 
apresentam em relação a essa disciplina não é um fato novo, pois vários 
educadores já elencaram elementos que contribuem para que o ensino da 
matemática seja assinalado mais por fracassos do que por sucessos. 
(VITTI, 1999, p.19). 

 

O que torna necessário que o professor comece a desenvolver no aluno o 

entendimento que a matemática é mais uma disciplina que precisa ser 

compreendida e estudada a fim de melhorar e ajudar em muitas situações do 

cotidiano, é essencial que a mesma seja repassada de forma prazerosa e com 

objetos concretos do dia-a-dia deles, assim permite com que ele entenda e 

contextualize que a mesma apresentará desafios, mais que estes podem ser 

supridos com uma maior dedicação nos estudos. 

Deve-se levar em conta o que o aluno sabe, tentando assim organizar 

esses ciclos obtidos nos anos anteriores e relacionar com a prática de ensino as 

suas capacidades futuras para o ensino da matemática. 

Segundo os PCN’s, (p. 62/63).  

É importante que estimule os alunos a buscar explicações e finalidades para 
as coisas, discutindo questões relativas à utilidade da Matemática, como ela 
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foi construída, como pode construir para a solução tanto de problemas do 
cotidiano como de problemas ligados à investigação científica. Desse modo, 
o aluno pode identificar os conhecimentos matemáticos como meios que o 
auxiliam a compreender e atuar no mundo. 

 

Partindo dessa ideia, é notório que a falta de interesse e curiosidade 

pelos alunos na disciplina de matemática é um fator alarmante, pois isso reflete na 

sua aprendizagem e seu desenvolvimento escolar, o que acaba muitas fezes que o 

aluno não compreende o real sentido dessa disciplina na sua vida e o que ela pode 

melhorar como um ser social nas tarefas cotidianas, o que torna-se importante não 

só repassar esse conteúdo dotado de fórmulas, mas sim apresentá-lo de maneira 

que o próprio aluno sinta a necessidade de buscar respostas, a fim de que instigue o 

mesmo a finalidades dessa disciplina, já que vivemos em uma sociedade que busca 

cada vez mais pessoas capacitadas e criativas, capazes de entender o processo de 

trabalho como um todo , assim como controlar um orçamento doméstico, verificar um 

rendimento de uma aplicação financeira. O que torna indispensável que a pessoa 

tenha no mínimo um conhecimento matemático.  

Os desafios de ensinar e aprender matemática estão presentes cada vez 

mais nas salas de aula, pois diariamente ouvimos ou vemos noticiários de 

professores falando sobre o assunto, da dificuldade que eles têm em sala de 

repassar o conteúdo, muitas vezes por falta de interesse do aluno, que vem a escola 

apenas, mas não participa e nem contribui com a aula, existe também os 

indisciplinados, que por mau comportamento acaba por atrapalhar a aula, muitas 

vezes bagunçando e desestruturando tanto seu aprendizado como de toda a sala, 

além disso, tem aqueles alunos que não tiveram uma boa base no seu processo de 

aprendizagem, muitas vezes pelo mal preparamento de professores anteriores, ou 

mesmo, por não frequentarem a escola e chegam ao ensino fundamental sem 

conhecer nem as quatro operações matemáticas, o que gera a esse professor um 

desafio de começar do início com esse aluno e ainda dá assistência aos outros. Mas 

claro que esses desafios não incluem apenas na forma de ensinar, pois assim como 

o professor sente essa dificuldade em repassar o conteúdo e tentar adequar a 

realidade do aluno por vários fatores, existe a deficiência do próprio aluno nesse 

sentido. Há quem atribua ao fato de se tratar de uma disciplina que tem a “fama” de 
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ser difícil, o que faz com que o aluno já atribua isso a uma verdade absoluta e não 

apresente vontade de estudá-la e tão pouco torná-la importante, também existem 

aqueles que pensam que aprender matemática é privilégio de poucos e aqueles que 

têm facilidade em aprender acham que se identificam e aqueles que apresentam 

uma maior dificuldade desistem por acharem que não fazem parte desse grupo com 

talento para cálculos matemáticos, enfim os desafios presentes no processo ensino 

aprendizagem são muitos os que consequentemente implicam na obtenção de êxito 

no ensino.  

Assim, é necessário voltar esse ensino de forma que atenda de maneira 

significativa a singularidade de cada aluno, almejando o pleno desenvolvimento 

desses e garantindo uma perspectiva de melhoramento nesse sentido. De acordo 

Starepravo(LIVRO: JOGANDO COM A MATEMÁTICA: NÚMEROS E OPERAÇÕES, 

p.13). 

Não pretendo defender a ideia de que aprender matemática possa deixar de 
ser uma tarefa árdua. Aprender por si só é tarefa árdua, afinal, exige uma 
modificação de concepções, de crenças, de valores, e modificar-se é difícil. 
Entretanto, quanto mais árdua a tarefa, maior é o prazer e satisfação que 
sentimos por realizá-la. É provável que a problemática em questão não 
tenha sua raiz na dificuldade da tarefa de aprender matemática, mas no fato 
de que esta aprendizagem pode simplesmente não estar acontecendo na 
escola.     

 

É perceptível que modificar essa realidade e os desafios presentes em 

ensinar e aprender matemática não deixará de existir e tão pouco acabará num curto 

espaço de tempo, já que aprender o novo nunca foi fácil, torna-se necessário estar 

aberto às mesmas e disponíveis para praticá-las, pois mudar remete a ter novos 

pensamentos e novos hábitos, por isso é importante estar fazendo isso na sala de 

aula, para que a aprendizagem se torne significativa e não mecânica, pois a 

aprendizagem significativa possibilita o aluno compreender que aquilo tem um fator 

para sua vida e permite a formulação de problemas de algum modo desafiantes que 

incentivem o aprender. Dessa forma contribui e mostra que existe inúmeros 

caminhos e formas de inteligências capazes de associar e novo e colocar em prática 

nas escolas. 

 



22 
 

2.4 O conteúdo matemático nos anos finais do ensino fundamental 

 

A matemática fornece instrumentos eficazes capazes de fornecer 

respostas para vários tipos de problemas, envolvendo o estudo dos números e das 

operações, no campo da aritmética, o estudo do espaço e das formas no campo da 

geometria e o estudo das grandezas e das medidas, interligando os dois campos 

anteriores, o que torna necessário ser vistos pelos alunos de modo que o mesmo 

entenda e compreenda. “É importante destacar que a Matemática deverá ser vista 

pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu 

raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua 

imaginação'' (PCN's,1997). O que quer dizer que ao apresentar tais conteúdos torna-

se importante que seja relevante e demonstre o real significado existente, fazendo 

com que o aluno pense, reflita ou manuseie suas experiências e as faça 

instrumentos e desenvolvimento de seu raciocínio. 

Contudo, sabe-se que os desafios de identificar, dentro de cada campo de 

estudo a necessidade do aluno, em quais conhecimentos e competências deve-se 

trabalhar é preciso para que haja um resultado mais significativo em relação à 

aprendizagem dos discentes, sendo que o conteúdo não mais seja apresentado de 

forma sistemática, mais sim fazendo-os relacionar com o cotidiano,  como por 

exemplo aprendendo a lidar com dados estatísticos, tabelas e gráficos utilizando 

assim ideias relativas a probabilidade e combinatória os faz entender das 

contribuições envolvendo essa ciência. 

Os conteúdos matemáticos devem ser trabalhados de forma organizada e 

da maneira mais fácil para que possa torna-se mais acessível aos alunos, segundo 

os PCNs (1998, p. 49): 

A seleção de conteúdos a serem trabalhados pode se dar numa perspectiva 
mais ampla, ao procurar identificá-los como formas e saberes culturais cuja 
assimilação é essencial para que produza novos conhecimentos. Dessa 
forma, pode-se considerar que os conteúdos envolvem explicações, formas 
de raciocínio, linguagens, valores, sentimentos, interesses e condutas. 
Assim, nesses parâmetros os conteúdos estão dimensionados não só em 
conceitos, mas também em procedimentos e atitudes. 
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Diante dessa informação é visto que essa organização compete em várias 

formas de estar apresentando o conteúdo aos alunos, principalmente procurando 

criar formas que permita os mesmos a produzir novos conhecimentos e criar novas 

maneiras de respostas, porque ao tornar estes pesquisadores e capazes de 

compreender essas nuances, consequentemente desenvolverá no mesmo formas 

de raciocínios. 

É necessário que o conteúdo matemático dos anos finais do ensino 

fundamental seja apresentado de maneira dinâmica, utilizando-se de jogos, 

materiais concretos, uso das novas tecnologias, ou seja, de acordo com sua 

realidade para que assim desenvolva um maior entendimento do conteúdo 

trabalhado. Assim: 

É fundamental que na seleção desses critérios se contemple uma visão de 
Matemática como uma construção significativa, se reconheçam para cada 
conteúdo as possibilidades de conexões, se fomente um conhecimento 
flexível com várias possibilidades de aplicações, se inclua a valorização do 
progresso do aluno, tomando ele próprio como o referencial de análise, e 
não exclusivamente sua posição em relação à média de seu grupo classe. 
(PCNs, 1998, p. 55). 

 

Ao selecionar critérios que desenvolva na particularidade de cada aluno 

estratégias que venham facilitar a aprendizagem matemática, tornam-se possíveis 

resultados positivos, já que cria diferentes possibilidades de repassar o conteúdo, 

procurando assim ver o que cada aluno pode e como deve aprender.  
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PCN DE MATEMÁTICA DOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Os assuntos abordados no PCN de matemática implicam na reflexão e na 

orientação sobre as diversas maneiras de ensinar essa disciplina e como incluir 

meios para que esta venha se tornar atrativa para os alunos, pois estabelece todos 

os conceitos a serem estudados e a melhor forma de organizar os conteúdos por 

meio de procedimentos separados por ciclos. Sendo assim este capítulo discorrerá 

sobre a importância do conteúdo presente no PCN, como também irá discutir as 

ideias centrais presentes no mesmo, relacionando as mesmas com a prática 

docente. 

 

3.1 Discutindo as ideias centrais presentes no PCN 

 

O conteúdo presente nos Parâmetros Curriculares da Educação de 

matemática dos anos finais tem fundamental importância para um bom 

direcionamento de ensino e uma melhor prática pedagógica, pois o mesmo 

estabelece meios e diferentes formas de estar adequando metodologias que 

condizem com a realidade do aluno e assim despertando um maior interesse nos 

estudantes, pois estão pautados por princípios decorrentes de estudos, pesquisas, 

práticas e debates desenvolvidos nos últimos anos e através destes estudos procura 

tornar o trabalho escolar condizente com a realidade humana em diversas áreas do 

conhecimento, já que a matemática apresenta um amplo campo de relações em 

outras áreas curriculares, como na construção da cidadania pelo fato de contribuir 

na tomada de decisões diante de questões sociais, como também da interpretação 

de informações complexas e ao mesmo tempo contraditórias, ou seja, exerce sua 

cidadania sendo necessário saber calcular, medir, argumentar, assim acaba por 

contribuir na construção como cidadão, ela também se insere nos temas 

transversais como na ética ao direcionar trabalhos que envolva confiança na própria 
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capacidade e nas dos outros, na orientação sexual onde  pode-se oferecer uma 

educação igualitária sem diferenciar homens e mulheres, fornecendo assim os 

mesmos instrumentos de aprendizagem, a matemática ainda se faz presente no 

meio ambiente, na saúde, enfim em inúmeros outros temas que se tornar necessário 

apresentar para mostrar a importância que a mesma tem na aprendizagem coletiva  

dos alunos. 

A aprendizagem matemática é algo que tem que ser trabalhado de forma 

equilibrada e bem elaborada de forma que venha acarretar em bons resultados, é 

notório que professor e alunos sentem essa dificuldade, o professor o fato de 

repassar o conteúdo mais ficar frustrado por a maioria apresentar um desinteresse 

muito grande e os alunos muitas vezes por se acharem impossibilitados de aprendê-

la, pelo fato de acharem que se tratar apenas de fórmulas e conteúdos 

programados. O professor tem inúmeras formas de mudar essa realidade e os PCNs 

são um bom apoio e serve como subsídio, basta conhecer, estudá-lo e por em 

prática, já que o mesmo foi elaborado a fim de conhecer as grandes dificuldades 

enfrentadas pelos alunos e assim criar maneiras que venham superar tais 

dificuldades. 

Apresenta na sua estrutura a caracterização da área de matemática, 

falando sobre os conhecimentos matemáticos e associando-os a várias áreas do 

conhecimento, como também dá ênfase a forma de aprender e ensinar a mesma, 

destacando os envolvidos no caso o aluno e professor nessa aprendizagem, 

mostrando alguns caminhos a serem seguidos para a obtenção de bons resultados 

do ensino dessa disciplina, assim como também recursos a serem trabalhados. Os 

conteúdos são conceituados e selecionados como forma de facilitar o trabalho 

docente, assim permitindo um alicerce para realização das aulas. 

Segundo o PNC de matemática (1998, p. 49) referente à seleção de 

conteúdos do ensino fundamental: 

O desafio que se apresenta é o de identificar, dentro de cada um desses 
vastos campos que conceitos, procedimentos e atitudes são socialmente 
relevantes. Também apontar em que medida os conteúdos contribuem para 
o desenvolvimento intelectual do aluno, ou seja, para a construção e 
coordenação do pensamento lógico-matemático, para o desenvolvimento da 
criatividade, da intuição, da capacidade de análise e de crítica, que 
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constituem esquemas lógicos de referência para interpretar fatos e 
fenômenos. 

 

Dessa forma percebe-se que a classificação de conteúdo é feita com 

muita cautela, priorizando a contribuição que estes podem desenvolver na 

aprendizagem intelectual do aluno e em que pode ajudar no pensamento lógico 

matemático, o que torna-se cada vez mais relevante já que cria conteúdos de acordo 

com cada ciclo e os diferentes objetivos contidos, além das várias formas de 

aprender e ensinar em cada processo de aprendizagem do aluno. 

Mesmo diante desta amplitude presente no conceito de qualidade, é 

necessário que os sujeitos inseridos nas instituições educacionais procurem discutir 

sobre o porquê e para que da qualidade que permeia o ensino e a aprendizagem 

dos alunos, visto que, não há ensino sem intencionalidade, por isso é necessário 

além de seguir esses conteúdos, adequá-los a realidade vivenciada tanto no meio 

social como na escola. 

Assim é notório que as ideias presentes nos PCNs são muito importantes 

e nos auxiliam na elaboração de nossos trabalhos, já que as mesmas foram feitas 

com o intuito de melhorar a realização de nosso papel como docente. Obviamente 

que não são regras que devem seguir a risca, mas modelos que podem ser 

ampliados e até melhorados de acordo com a necessidade e a realidade do 

aluno/professor. O conhecimento e o estudo dos pontos destacados é fundamental 

para que nos sirva como norte, pois como foi já falado a elaboração dos PCNs foi 

baseada em estudos para melhor centralizar os pontos a serem melhorados. 

 

3.2 Relacionando as ideias do PCN com a prática docente 

 

A prática docente realizada no ensino da matemática exige que seja feita 

de maneira a despertar o interesse do aluno e consequentemente fazer o mesmo 

gostar de estudá-la, sendo necessário buscar diferentes maneiras atrativas capazes 
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de chamar atenção e assim passar a direcionar o seu trabalho para o que é 

objetivado. Nos PCNs de matemática contém pontos e sugestões que podem ser 

praticadas em sala de aula e assim relacionar com sua metodologia de ensino. 

Segundo um trecho do PCN de matemática (1998, p. 36): 

Para desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento 
matemático e o aluno, o professor precisa ter um sólido conhecimento dos 
conceitos e procedimentos dessa área e uma concepção de Matemática 
como ciência que não trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como 
ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos. 

Tornar o saber matemático acumulado um saber escolar, passível de ser 
ensinado/ aprendido, exige que esse conhecimento seja transformado, pois 
a obra e o pensamento do matemático teórico geralmente são difíceis de 
ser comunicados diretamente aos alunos. 

Essa consideração implica rever a ideia, que persiste na escola, de ver nos 
objetos de ensino cópias fiéis dos objetos da ciência. 

 

Partindo dessa ideia vale ressaltar que de acordo com o conteúdo que vai 

ser repassado para o educando é necessário que seja primeiramente bem 

conhecido pelo professor tanto teoricamente, como na prática para que assim 

quando for implementado na sala de aula possa servir como um aprendizado seguro 

em que o aluno compreenda e sinta que a matemática não é uma disciplina que 

trata de verdade infalíveis e imutáveis, mas que pode ser vista e trabalhada como 

uma ciência dinâmica, capaz de se relacionar com varas outras decorrentes de 

modo essencial, por isso é necessário que o aluno veja que o que o autor de 

determinado livro sugere, pode ser relacionado com sua realidade e que o conteúdo 

aprendido lhe servirá pra responder e entender sobre diversas situações do seu 

cotidiano. Assim o aluno também precisa estar aberto a essas mudanças e deixando 

a ideia de que a matemática é difícil, é só se permitir investigar, interpretar e resolver 

problemas, já que a partir do momento que compreendo algo, sinto o prazer em 

praticar. Portanto professor e aluno precisam entrar em sintonia e tentar vencer 

esses desafios juntos. 

As ideias presentes no PCN e as sugestões de conteúdos a serem 

trabalhados devem ser colocadas na prática docente, pois estabelece recursos, 

como no caso resolução de problemas, a história da matemática que podem e 
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devem se tornar presentes, nessas resoluções de problemas pode conter situações 

envolvendo a realidade que eles vivem, já que dessa forma permite o aluno a 

desenvolver seu raciocínio lógico. 

A resolução de problemas, na perspectiva indicada pelos educadores 
matemáticos, possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver 
a capacidade para gerenciar as informações que estão a seu alcance. 
Assim, os alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca 
de conceitos e procedimentos matemáticos bem como de ampliar a visão 
que têm dos problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver 
sua autoconfiança. (PCN de matemática, 1998,p. 40). 

 

É importante também que venham conhecer a história da matemática, já 

que com esse conhecimento passa a perceber a importância que o homem teve na 

sua descoberta e possibilita a uma mudança de pensamento. Outros recursos é a 

inserção de tecnologias da educação, já que estamos cada vez mais nesse mundo 

digital é importante que seja uma ferramenta de estudo tornando as aulas atrativas e 

atualizadas, segundo o PCN de matemática (1998, p. 46): 

É esperado que nas aulas de Matemática se possa oferecer uma educação 
tecnológica, que não signifique apenas uma formação especializada, mas, 
antes, uma sensibilização para o conhecimento dos recursos da tecnologia, 
pela aprendizagem de alguns conteúdos sobre sua estrutura, 
funcionamento e linguagem e pelo reconhecimento das diferentes 
aplicações da informática, em particular nas situações de aprendizagem, e 
valorização da forma como ela vem sendo incorporada nas práticas sociais. 

 

Sendo que essa inserção possibilita um aprendizado de forma dinamizada 

que ao mesmo tempo em que aprende a disciplina permite estar se atualizando e 

usando meios atuais capazes de chamar a atenção do aluno. Partindo dessa mesma 

ideia de formas dinâmicas o jogo matemático contribui também e é uma forma 

interessante de propor problemas, pois permite que estes sejam apresentados de 

maneiras atrativas fazendo com que os alunos tenham curiosidade e um maior 

envolvimento na participação da aula. 

Os objetivos presentes no PCN, assim como a seleção de conteúdos 

apresentadas representa uma busca incessante dos docentes de conseguir 

relacionar essas práticas na sala de aula, sabe-se que é possível algumas destas 
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serem trabalhadas, enquanto outras não, muitas vezes pela falta de recursos, ou 

mesmo pela falta de interesse do professor, sendo que essa atribuição de estar 

sempre procurando algo  novo e se atualizando é de fundamental importância para a 

carreira do docente, já que propõe para si próprio e o aluno, novos desafios e 

aprendizados. 

E é nessa perspectiva de melhores formas de estar trabalhando e 

atribuindo novos métodos a forma de ensinar, superando os desafios que 

procuramos meios que nos certifique e ajude no ensino/aprendizagem. Nos PCNs, é 

uma forma de encontrar algumas dessas respostas por conter no seu conteúdo 

sugestões dessa praticidade, que ao mesmo tempo como professor preciso 

aperfeiçoar e buscar aliar essa teoria com a prática, já que escrever e ler o que está 

escrito é fácil, difícil é constatar nessa realidade difícil do aprendizado matemático 

maneiras práticas pra superar isso, portanto preciso não só me informar, mais 

acompanhar essa atualização. 
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4 REFLEXÕES ACERCA DOS DESAFIOS PRESENTES NO ENSINO 

DA MATEMÁTICA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL- 

ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa de 

campo sobre os desafios presentes no ensino da matemática nos anos finais do 

ensino fundamental, nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos em uma 

escola pública no município de Tauá, como também, analisar as diferentes formas 

de organização do trabalho pedagógico das escolas, identificando as concepções 

dos educadores e alunos a respeito das dificuldades presentes no ensino/ 

aprendizagem da matemática, conhecendo as propostas e ações pedagógicas 

criadas para orientar o trabalho junto aos alunos com tais dificuldades. 

Inicialmente, serão apresentados os procedimentos metodológicos, como: 

abordagem e o tipo da pesquisa, o campo de estudo, instrumentos utilizados para 

coleta de dados e, por último, será feita a análise dos dados coletados interligando 

as informações comparando-as com a prática investigada. 

 

4.1 Procedimentos metodológicos  

 

O referido trabalho baseia-se nos pressupostos teóricos das abordagens 

sobre os desafios presentes no ensino da matemática por meio da pesquisa de 

campo, sendo que a escolha foi feita por permitir que o investigador adentre no 

contexto em que ocorrerá a pesquisa e análise de maneira minuciosa e possa se 

posicionar contra ou a favor dos resultados,já que analisar dados nos permite 

entender melhor a situação em que se encontram as coisas, no caso, como se 

encontra os alunos em relação à aprendizagem matemática, já que a pesquisa de 

campo pode ser entendida como “uma possibilidade de conseguirmos não só uma 

aproximação com aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas também de criar 
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um conhecimento, partindo da realidade presente no campo” (CRUZ NETO, 1994, 

p.51). 

A pesquisa que possibilitou a construção desse trabalho realizou-se em 

uma escola de rede pública no município de Tauá Ceará nos anos finais do ensino 

fundamental, o motivo pela escolha é para conhecer as dificuldades que os 

professores sentem para desenvolver seu trabalho e obter êxito no ensino e 

aprendizagem da matemática, para isso foram feitos questionários com perguntas 

sobre os desafios encontrados no ensino e aprendizagem da matemática para 

professores, alunos, coordenador e diretor com o intuito maior de entender o que 

levam esses alunos a sentirem tamanha dificuldade nessa disciplina e por que não 

se interessam em aprendê-la na maioria da vezes, como também descobrir os 

maiores obstáculos enfrentados pelos professores para ministrar essas aulas. 

Diante disso escolhi a entrevista para passar a conhecer e sanar as 

minhas dúvidas perante o estudo e aprendizagem da matemática, pois a mesma 

permite um contato direto, entre entrevistador e entrevistado de maneira que possa 

conhecer tanto as suas dificuldades, como também seus anseios “[...] acerca do que 

[...] sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 

fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 

precedentes” (SELLTIZ etal., 1967 apud GIL, 2010, p.117) 

Sendo assim foi realizada essa pesquisa no período de dois meses, onde 

primeiro entrevistei a coordenadora e a diretora, em seguida os dois professores que 

lecionam matemática nessa escola e por último um aluno de cada sala do 6ª ao 9ª 

ano, vale salientar ainda a participação de outros sujeitos que não se encontram 

presentes na escola mais que contribuíram significativamente com a elaboração 

dessas informações, outros professores de outras escolas, assim como diretores e 

alunos. 

Ao todo foram entrevistados oito pessoas, que contribuíram de maneira 

positiva na construção dessas informações, permitindo assim sanar algumas 

dúvidas referentes às dificuldades e os desafios presentes na sua instituição de 

ensino que impossibilitam uma maior aprendizagem matemática. 
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Para tanto as entrevistas foram feitas separadamente no ambiente de 

trabalho e estudo mesmo, onde os questionamentos serviram como uma forma de 

reflexão e troca de experiências, que me possibilitaram uma maior compreensão 

acerca do assunto estudado, conhecendo as duas versões, a do professor como 

mediador desse conhecimento e do aluno como aprendiz. 

 

4.2 Caracterização do campo de estudo 

 

A escola Josefa Pereira de Sena fica situada no interior do município de 

Tauá, chamado Santa Luzia é formada por 10 professores e é composta por 109 

alunos, a mesma funciona no período manhã e tarde, pela manhã funcionam os 

anos iniciais da creche ao 5ª ano, e pela tarde os anos finais do 6ª ao 9ª ano. 

A estrutura física dessa escola é composta por: uma diretoria, uma 

secretaria, uma sala de leitura, uma sala de informática, 05 salas de aula, uma 

cantina, um deposito, 04 banheiros, sendo dois para os alunos, 01 para os 

funcionários e 01 para a educação infantil e uma quadra poliesportiva. 

A mesma prioriza o bem estar dos alunos e fornece o que for de seu 

alcance para que o aluno sinta-se confortável e bem na sala de aula. A escola 

possui uma boa estrutura física, capaz de receber todos os seus discentes, com 

boas condições já que as salas de aula são compostas por pequenas quantidades 

de alunos, sendo que não fica aquele tumulto e nem cheias demais, permitindo que 

o professor tenha um melhor espaço e uma melhor forma de estar dando sua aula, 

já que trabalhar com menor quantidade de aluno permite não só um ensinamento 

mais facilitado, como também um maior entendimento dos alunos, só nota-se 

algumas dificuldades que os professores sentem, em relação a pesquisas, pois a 

escola disponibiliza de um laboratório de informática, mais não possui internet e isso 

acaba limitando o professor de usar outros procedimentos, como o uso da 

informática, com auxílio da internet para pesquisas. 
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O que vale ressaltar que o campo de pesquisa foi importante, já que 

passei a conhecer a realidade do aluno, o que o mesmo se disponibiliza para 

estudar, conhecendo mais a fundo a realidade tanto do educador como do 

educando, e que de alguma forma ou de outro acaba por atribuir a resultados 

positivos ou negativos diante da aprendizagem o ambiente de estudo. 

 

4.3 A visão de alunos, professores e núcleo gestor acerca do ensino da 

matemática – análise dos dados 

 

A fim de melhor compreender as dificuldades no ensino e aprendizagem 

da matemática, é necessário e importante analisar de maneira minuciosa a opinião 

dos sujeitos inseridos na escola, como também contextualizar com a realidade tudo 

o que foi observado e coletado na pesquisa, permitindo com que sejam percebidas 

tais lacunas existentes no seu trabalho, como também ver o que pode ser 

melhorado, fazendo as reflexões de acordo com os pressupostos teóricos dos 

autores existentes neste trabalho.  

Diante das dificuldades enfrentadas ao estudar matemática, torna-se 

importante desenvolver estratégias que forneçam um melhor aprendizado e 

possibilite ao educador e aos alunos melhorias ao aprender e ministrar essas aulas, 

mas mesmo com todo esse conhecimento por parte do professor nota-se que o 

mesmo ainda sente dificuldades em lograr êxito no campo ensino/aprendizagem, 

pois os alunos por considerar a disciplina difícil, não sentem vontade em aprendê-la, 

levando a sério o mito de que estudar matemática não é fácil. Silveira (2000) faz 

umas citações em relação a esses mitos: 

Para os professores da disciplina, Matemática precisa tornar-se fácil, o que 
pressupõe que ela seja difícil. Estes identificam na voz do aluno que ela é 
chata, misteriosa, assusta, causa pavor, medo diante da sua dificuldade e 
vergonha por não aprendê-la. Como resultado de tantos sentimentos ruins 
que esta disciplina proporciona ao aluno, somado ao bloqueio em não 
dominar sua linguagem e não ter acesso ao seu conhecimento, vem o 
sentimento de ódio pela matemática. Ódio, porque ela é difícil. [...] 

O mito assinala para o sentido histórico da dificuldade da Matemática, sua 
origem quem sabe, nos primeiros ensinamentos, nas primeiras reprovações 



34 
 

de quem estuda e não aprende, em oposição ao inteligente e ao iluminado. 
A eterna dificuldade aponta para um caminho sem saída.[...] 

Todas estas mensagens recaem no pré-construído que diz que "Matemática 
é difícil". O complicado universo da Matemática aponta diretamente, 
jáMatemática mais fácil ou Matemática fácil traz o implícito que Matemática 
é difícil. (SILVEIRA, 2000, s/p) 

 

Seguindo o pensamento de Siveira, torna-se difícil o aluno ver a 

matemática como uma disciplina fácil de ser aprendida, já que as pessoas, às vezes 

o próprio professor e até a mídia contribui com essa visão, fazendo com que o aluno 

desenvolva uma espécie de bloqueio perante esse aprendizado, para isso é 

necessário maneiras que permitam o aluno entender e compreender, disseminando 

que todos são capazes e que só depende da forma como é tratada e vista essa 

realidade. 

Partindo desse pensamento atribui-se que aprender matemática depende 

de uma série de fatores contribuintes, para melhor reforçar essa prática docente, 

desde o incentivo da família, o interesse do aluno, até a criatividade do professor e 

da busca por conhecimentos, segundo Siveira(2000): 

Os professores que não aprofundam seus conhecimentos matemáticos 
acabam por não se filiarem ao discurso matemático, o que representa a não 
identificação com este discurso. Consequentemente, esta falta de sentidos, 
esta não filiação, tem consequências prejudiciais à Educação Matemática, 
pois esta falta de sentidos seus, de interpretações suas, certamente será 
repassada para os alunos, através de um trabalho mecânico, sem 
criatividade. 

 

O que torna importante dizer que o professor precisa estar se 

aprimorando cada vez mais, já que certamente a metodologia de um professor 

aplicada em sala de aula faz toda a diferença no processo ensino aprendizagem do 

aluno, pois é através da sua maneira de transmitir o conhecimento e dos recursos 

utilizados que permite a aula se tornar mais atrativa e assim torna-se algo prazeroso 

para o aluno, o que requer mais do que nunca que o professor busque meios para 

que isso aconteça principalmente nas aulas de matemática que são poucos que 

gostam, onde a maioria considera a pior matéria, o que exige ainda mais do 

professor, já que infelizmente convivemos cada vez mais com jovens 



35 
 

desestimulados para estudar e frequentando a escola apenas por frequentar, o que 

causa uma frustração nesses profissionais que estão todos os dias ali, trabalhando 

arduamente almejando objetivos que nem sempre são alcançados. 

De acordo com essas dificuldades é importante expor a opinião dos 

sujeitos, ou melhor, dos professores de matemática da escola Josefa Pereira de 

Sena, acerca das necessidades e dificuldades presentes em sala de aula, 

começando sobre o porque gostam de ensinar matemática e quais desafios 

encontram na sua prática docente. 

Eu gosto de lecionar matemática porque sempre foi à matéria que mais me 
identifiquei durante meu ensino fundamental e médio e então, acabei 
optando pela disciplina, pelo fato de me apresentar uma maior facilidade em 
entendimento, pois assim sabia que ao realizar meu trabalho poderia 
desenvolvê-lo da melhor maneira, por ser conhecedor e entendedor neste 
campo das exatas.  Encontro muitos desafios, como leciono no Ensino 
Fundamental II, muitas vezes os alunos chegam sem “base” alguma, o que 
torna a aprendizagem e a aceitação da disciplina cada vez mais difícil. 
(Professor A) 

 
Gosto de lecionar a disciplina de matemática por que me sinto confiante e 
preparado para ensinar a mesma, já que trata-se de uma área do 
conhecimento da minha formação. Os desafios encontrados são a falta de 
recursos para trabalhar como aulas práticas e recursos tecnológicos 
inclusive a internet é dos motivos.(Professor B) 

 

De acordo com as respostas dos dois professores A e B, nota-se que a 

matemática é a disciplina em que mais se identificaram no decorrer do seu tempo de 

estudo e por isso foi à escolhida para fazer parte do seu trabalho, assim torna-se 

fácil de lecionar, já que se identificam e apresenta uma maior facilidade ao 

administrar a mesma. Sendo que a identificação com a disciplina lecionada é um 

fator positivo, já que facilita o trabalho por ser algo dominante por parte do educador. 

Mas é importante ressaltar que além de se identificar e se sentir preparado para 

ensinar matemática é necessário criar, ou seja, buscar meios criativos que melhore 

cada vez mais a aprendizagem dos alunos e desperte neles um interesse maior, 

pois segundo (ALMEIDA,1993):  

A Matemática é uma disciplina com características muito próprias. Para 
estudar Matemática é necessário uma atitude especial, assim como para o 
ensino não basta conhecer, é necessário criar. Com efeito, a Matemática 
utiliza-se praticamente em todas as áreas: na Economia, na Informática, na 
Mecânica, na Análise Financeira, entre tantas outras. Porque na nossa 
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sociedade as ciências e as técnicas evoluem de forma vertiginosa, a 
crescente complexidade dos conceitos teóricos, dado o progresso das 
tecnologias, cria a necessidade de uma Matemática cada vez mais forte. 
Donde, a ciência Matemática é ensinada nos nossos dias em quase todo o 
mundo civilizado. A principal questão que se levanta é: Como ensinar a 
Matemática? E o problema é o mesmo de sempre: Como motivar o aluno? 
Como ensiná-lo a pensar? Como torná-lo autônomo? (ALMEIDA apud ANA 
BELA SILVA SUSANA MARTINS, 1993). 

 

Para isso se torna necessário que o professor tenha uma atitude especial 

em estar a todo tempo mudando, se renovando e procurando coisas novas, como 

forma de melhor desenvolver sua aula, já que a competição em algo mais atrativo do 

que lousa e pincel já existem como o crescente progresso das tecnologias, então é 

cabível ir além desses recursos, inserindo métodos que chamem a atenção dos 

discentes e criando estratégias que venham motivá-lo, é notório que não é tarefa 

fácil, principalmente quando envolve fazer o aluno pensar e se tornar autônomo 

capaz de analisar e interpretar sozinhos as questões de matemática, que foi a 

resposta do professor A quando perguntado sobre os desafios que ele enfrenta em 

sala de aula, falando que sente os alunos desestimulados e sem nenhuma base o 

que acaba por dificultar o seu trabalho, para tanto quando o aluno chega com uma 

mente mais desenvolvida facilita o trabalho do professor. Enquanto o professor B, 

atribui seus desafios a falta de recursos para trabalhar com aulas práticas 

principalmente meios tecnológicos como a internet, o que torna-se difícil, já que são 

duas formas atrativas de usar como metodologia em sala e quando existe essa falta 

nos dois sentidos acaba por limitar o educador no desenvolvimento de suas tarefas. 

Assim é evidente a falta de interesse dos alunos em estudar matemática e 

os professores quando questionados sobre essa falta de interesse destacaram que: 

Na maioria das vezes os alunos demonstram certo desinteresse, mas 
Apesar de não ser vista com bons olhos, a matemática desperta curiosidade 
nos alunos. O fato de contar, mexer com números, desvendar valores que 
eles jamais imaginaram que existia, isso desperta o interesse neles, a 
descoberta do novo. (PROFESSOR A) 

 
A falta de interesse se dar pelo fato deles não conseguir na maioria das 
vezes ligar o conteúdo a sua prática cotidiana e nem assimilar os conteúdos 
ensinados. (PROFESSOR B) 
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É perceptível a existência desse desinteresse, seja na sala de aula, com 

atividades feitas, trabalhos, o que acaba concretizando através das avaliações, mas 

mesmo com isso o professor A destaca que embora seja uma disciplina que não é 

vista com bons olhos, ela tem o poder de mexer com imaginação do aluno, fazendo 

com que os mesmos se interessem por essa busca do novo, o que acaba sendo 

ideal já que essa busca por inovar é essencial no aprendizado, para tanto: 

É importante que a matemática desempenhe, equilibrada e 
indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na 
estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, 
na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do 
mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimento em outras 
áreas curriculares. (PCN, 1997,p.29). 

 

 

O que torna-se fundamental desenvolver todas essas habilidades nos 

alunos a fim de facilitar no seu aprendizado, assim como também na forma de 

ensinar, enquanto que o professor B atribui esse desinteresse ao fato do aluno não 

conseguir aliar teoria com a prática cotidiana, demonstrando resultados negativos, 

com isso é necessário que o educador busque maneiras diferenciadas para 

incrementar suas aulas, já que segundo Cruz: 

 

Ensinar matemática requer do professor um esforço para organizar os 
conteúdos de acordo com a realidade dos alunos. Para isso acontecer, deve 
haver o compromisso ao preparar uma aula, de acordo com a grade 
curricular da instituição, e que possa levar o aluno à aprendizagem. Ensinar 
envolve estabelecer uma série de relações que devem conduzir à 
elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o 
conteúdo objeto de aprendizagem. Afinal, a matemática faz parte do 
cotidiano de todas as pessoas. Cabe ao professor demonstrar isso na 
prática. Desse modo é pertinente trazer elementos do mundo extra-escolar, 
inclusive do mercado de trabalho, para as atividades em sala de aula, no 
intuito de preparar os alunos para a vida e para uma futura profissão no 
mundo do trabalho. (CRUZ: A IMPORTÂNCIA DE ALIAR TEORIA E 
PRÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA) 

 

Partindo dessa ideia é necessário que para suprir essa dificuldade sentida 

pelo professor B ao ministrar suas aulas, possa introduzir nas suas metodologias 

estratégias que venham fazer com que o aluno compreenda e sinta que a 

matemática estar presente em sua vida diariamente e desse modo é essencial que 

possa conhecer um pouco do contexto presente nela.Sendo que para isso é 

necessário a utilização de recursos, além do livro didática, por isso não poderia 
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deixar de ser indagado aos entrevistados sobre quais recursos são usados além do 

livro didático em suas aulas: 

Utilizo o Material Dourado para contagem. Planos cartesianos em madeira 
para marcação de pontos num plano, figuras de polígonos em cartaz e 
planificação, inúmeras atividades retiradas da internet, etc. (PROFESSOR 
A) 

Além do livro didático utilizo quando possível a internet, computador, 
softwares, projetor, imagens, materiais impressos, figuras geométricas e 
cartolinas. (PROFESSOR B) 

 

Os materiais quando bem usados, sabendo a finalidade que se quer ao 

introduzi-los na aula é uma forma lúdica de potencializar o conteúdo a despertar no 

aluno uma visão melhor sobre o aprendizado matemático, segundo o (PCN de 

matemática 1997,p. 20): 

Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores 
e outros materiais têm um papel importante no processo de ensino e 
aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações que 
elevem ao exercício da análise e a reflexão, em última instância a base da 
atividade matemática. ((PCN de matemática, 1997,p.20). 

 

O que quer dizer que não basta inseri-los como forma de maneira atrativa, 

mas sim buscar nas suas funções finalidades capazes de tornar o trabalho 

condizente com a realidade e a necessidade do aluno, pois estabelecer esses 

fatores é fundamental na busca exitosa do aliar teoria e pratica, através de 

diferentes recursos didáticos. 

Sabe-se que quando é inserido conteúdo novo através de metodologias 

novas, é essencial um diagnóstico não a fim de cobrar o aprendizado do aluno de 

maneira obrigatória, mas sim poder analisar até onde o mesmo conseguiu assimilar 

e em quais pontos merece uma maior atenção por não ter entendido, com isso é 

aplicado na maioria das escolas uma avaliação que pode ser feita de acordo com 

que o professor considerar melhor sendo que os sujeitos entrevistados da escola 

responderam que avaliam seus alunos: 
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Sou um professor ao modo tradicional então avalio com: Prova escrita, 
trabalhos bimestrais, cadernos e comportamento. (PROFESSOR A) 

 
Procuro avaliar meus alunos através da participação ativa ou não nas aulas, 
ou seja, a maneira como eles desenvolvem a atividade, se procuram 
perguntar o porquê das questões apresentadas, se demonstram interesse e 
criatividade ao desenvolver certos problemas matemáticos... E também 
utilizo as maneiras tradicionais como, trabalhos e provas individuais. 
(PROFESSOR B)                 

 

Segundo o professor A, sua avaliação é composta apenas por o modo 

tradicional, enquanto o professor B, destaca que avalia seus alunos tanto na forma 

tradicional, mais buscando outra forma que não seja só a escrita de atribuir valores a 

esses alunos, assim percebe-se a singularidade que cada um tem ao tentar 

conhecer as dificuldades de seus alunos, pois como já mencionado ela é uma 

maneira de medir a qualidade da aprendizagem. Mendéz afirma: 

 

[...] a avaliação torna-se importante no momento da informação prática aos 
professores sobre a qualidade das aprendizagens que os alunos estão 
realizando. Ao mesmo tempo, oferece uma boa oportunidade para melhorar 
tanto o processo de aprendizagem [...] quanto às ações futuras de ensino 
mediante a reflexão, a autocrítica e a autocorreção a partir da prática 
escolar. (MÉNDES apud FILHO, 2002, p. 74) 

 

 

Assim pode-se perceber na citação acima que avaliar é uma forma de 

melhorar tanto o processo de aprendizagem quanto as ações futuras que serão 

desenvolvidas com os resultados obtidos, pois a partir dela o professor é capaz de 

conhecer as dificuldades existentes e mediar através de autocorreções suas falhas. 

 

E com tantos desafios existentes no processo ensino aprendizagem 

ficamos a nos perguntar: O que pode ser feito pra melhorar esse ensino e 

aprendizagem? Em meio a tantas dúvidas e anseios torna-se necessário encontrar 

através de situações existentes respostas para essas perguntas, daí a pergunta aos 

entrevistados se fez presente, onde busca-se saber que mudanças deveriam 

acontecer para melhorar a aprendizagem dos alunos na disciplina de matemática. 

 

A redução do número de alunos por sala e a implantação dos direitos dos 
docentes, já seria um bom começo. (PROFESOR A) 

 
Redução do número de alunos por sala de aula, melhoramento e 
aperfeiçoamento da qualidade do professor com formações continuadas, 
melhores condições de trabalho, participação efetiva e continua da família 
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nas escolas e um aumento significativo do salário dos professores da 
educação. (PROFESSOR B) 

Percebe-se que os dois professores veem que uma grande quantidade de 

alunos por sala acaba por dificultar o ensino e aprendizagem, já que as salas hoje 

encontra-se cada vez mais com maiores quantidades de alunos, tornado assim os 

professores frustrados por não conseguirem obter bons resultados e nem 

entendimento do conteúdo, existe também as melhores condições de trabalho, pois 

como citado mais acima pelo professor B, os recursos disponíveis pra se trabalhar 

são poucos e acarreta em uma limitação no desenvolvimento do ensinar. A 

participação da família é um dos fatores de dificuldade nesse processo segundo o 

professor B, porque a contribuição das mesmas faz toda a diferença, isso é 

perceptível o bom desenvolvimento dos alunos que tem esse acompanhamento 

diante dos que não tem, então é necessário que desde pequeno ainda criança esse 

aluno seja bem acompanhado e estimulado, porque é mais provável sucesso na sua 

vivência como estudante. É importante frisar que a educação bem sucedida do aluno 

na família é que vai servir de apoio à sua criatividade e ao seu comportamento 

produtivo quando for adulto, neste sentido, o papel da família tem sido, é e será a 

influência mais importante para o desenvolvimento sócio-afetivo da criança. Para 

Casarin e Ramos:  

Entende-se a família como sendo uma estrutura protetora, que desempenha 
a tarefa de orientar a criança ou adolescente, de forma a favorecer o seu 
crescimento e aprendizado no contexto social. Com o passar do tempo, 
essa ideia sofre transformações até o ponto de tornar-se uma função da 
escola. Por outro lado, a escola é colocada como auxiliadora da família na 
construção de conhecimento e formação social. (2007, p. 184). 

 

A partir do pensamento dos autores pode considerar a opinião do 

professor B coerente com a realidade, já que a família dá todo um subsídio no 

crescimento social e isso permite um melhor desenvolvimento em todos os fatores 

cognitivos, assim quando a criança ou adolescente chega à escola traz consigo uma 

bagagem, em que torna mais fácil a escola auxiliar na construção pelo saber. Então 

entende-se que o professor é cercado por inúmeros desafios que ao longo da sua 

prática docente e experiências vivenciadas é preciso ir criando estratégias que 

venham melhorar esse processo. 
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Para melhor compreender essas nuances das dificuldades de ensinar 

matemática e depois de ver os sentimentos expressos através da entrevista dos dois 

professores sobre o assunto, torna-se necessário analisar a opinião dos alunos e ver 

suas dúvidas e anseios referentes a essa disciplina, bem como entender os porquês 

que os levam a não gostar de estudar matemática, como também os gostos 

singulares de cada um. Diante dessa questão é importante saber se os alunos 

gostam da disciplina de matemática e se sentem dificuldades em aprendê-la. 

Não gosto da disciplina de matemática, acho ela muito difícil e o conteúdo 
não consigo entender, afinal nem me interesso já que torna-se algo quase 
impossível. (ALUNO DO 6ª ANO) 

Gosto razoavelmente da disciplina de matemática, acho fácil e difícil, não é 
tão fácil assim, pois sinto alguma dificuldade em realizar as atividades, mas 
também nem muito difícil pois com várias explicações do professor consigo 
entender. (ALUNO DO 7ª ANO) 

Considero a disciplina de matemática a melhor de todas, me identifico e 
gosto dos desafios que a mesma traz, pois permite a resultados exatos, 
onde sei que o resultado é aquele e ponto, embora exista várias formas de 
se chegar a ele. (ALUNO DO 9ª ANO) 

 

Analisando as respostas acima é notório que os alunos sentem e tem a 

visão da matemática ser uma disciplina difícil, exceto o aluno do 9ª ano que 

considera a mesma a sua disciplina preferida, mas os outros dois, principalmente o 

do 6ª ano justifica-se em nem se interessar, pois sabe que a mesma é impossível de 

ser aprendida para ele, o que requer do professor ainda mais atenção, porque é 

perceptível nas respostas e expressões feitas por eles na entrevista a dificuldade 

sentida até mesmo em falar sobre o assunto. A partir daí quando o aluno não 

consegue associar os conteúdos matemático estudados com sua realidade, ele 

acaba por não dá nenhuma importância por achar que não tem sentido para ele, o 

que torna-se  importante atribuir sentidos a essa realidade e buscar nas coisas do 

dia-a-dia pressupostos para melhor tornar essa visão entre aluno e o aprender 

matemática. 

Partindo dessa ideia é fundamental o professor contextualizar sua prática 

docente com a realidade vivida pelo aluno, trazendo aulas dinâmicas e incentivando 

o aluno a gostar de matemática, então ao ser interrogados sobre o que é feito para 
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contextualizar a aula de matemática com a realidade, pelo professore se essas 

mesmas são feitas de forma dinâmica os alunos responderam: 

O professor associa sim, alguns assuntos matemáticos a realidade e nos dá 
exemplo sobre como esse conteúdo pode ser usado no dia-a-dia. Em 
relação às aulas dinâmicas acontecem, mas não sempre, de vez em 
quando é usada a sala de informática e materiais concretos. (ALUNO DO 9ª 
ANO) 

As vezes o professor explica, o conteúdo com objetos diferentes, leva os 
alunos no laboratório para aprender a usar os programas matemático, mais 
eu não me interesso, não gosto dessa disciplina, só estudo porque tenho 
que passar de ano. (ALUNO DO 8ª ANO) 

 

Nota-se que a contextualização com a realidade se faz necessário para 

uma melhor compreensão do aluno nesse contexto, como melhor o faz assimilar e 

dá sentido o porquê dá importância em estudar matemática. É importante destacar o 

que diz o PCN (2000): 

O conhecimento matemático formalizado precisa, necessariamente, ser 
transferido para se tornar possível de ser ensinado, aprendido; ou seja, a 
obra e o pensamento do matemático teórico não são passíveis de 
comunicação direta aos alunos. [...] Esse processo de transformação do 
saber científico em saber escolar não passa apenas por mudanças de 
natureza epistemológica, mas é influenciado por condições de ordem social, 
e cultural que resultam na elaboração de saberes intermediários, como 
aproximações provisórias, necessárias e intelectualmente formadoras. É o 
que se pode chamar de contextualização do saber. 

 

Diante do que é descrito acima é visto que os professores estão tentando 

e buscando meios de introduzir essa contextualização nas suas aulas segundo as 

respostas dos alunos, que destacam como forma não diária mais existente de estar 

aliando os conteúdos dos livros com coisas do cotidiano dos alunos e ainda criando 

aulas dinâmicas para melhor introduzir o conteúdo, mas embora esse esforço por 

parte dos docentes o aluno do 8ª ano destacou que nem se interessa porque não 

gostar da disciplina, e só estuda porque precisa pra passar de ano e são esses 

alunos que deve-se manter uma maior atenção para que possa ser feito estratégias 

capazes de fazê-lo mudar de opinião. 
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Para isso é necessário mudar as aulas de matemática a fim de que traga 

curiosidades e desperte vontade de buscar, sendo que essa busca não seja limitada, 

seja capaz de estabelecer uma autonomia no aluno, fazendo-o indagar, questionar e 

se interessar diante dos conteúdos proposto pelo professor. A realização de tarefas 

e os conteúdos são necessários para o aprendizado dos alunos, pois os mesmos 

devem passar por todas essas etapas, mas infelizmente é perceptível o não 

acompanhamento dos mesmos e a qualidade dessa aprendizagem caindo, basta 

observar a maneira como estes tratam e veem os estudos, claro que não são todos, 

mas se trata de uma maioria, o que requer uma maior reflexão a fim de buscar 

métodos que venham melhorar isso. E como forma de descobrir as mudanças que 

deveriam acontecer nas aulas de matemática, além de diagnosticar a dificuldade 

deles torna-se importante ouvir a opinião deles e buscar nestas soluções para esses 

problemas, ao serem questionados sobre tais mudanças nas aulas de matemática: 

Considero as aulas de matemática ruins, pois não consigo compreender 
nada que o professor fala, nem mesmo questiono, já que não sei o que 
perguntar, porque não entendi o conteúdo, gostaria de aprender, mas 
parece que aquilo faz parte de outra língua, noto que o professor ensina 
bem, explica quantas vezes for necessário, mas nada, não consigo 
entender acho que é porque já coloquei na minha cabeça que não gosto, 
porém gostaria que tivesse mais vezes metodologias diferentes, como 
jogos.(ALUNO DO 6ª ANO) 

Eu gosto da disciplina de matemática, mas gostaria que as aulas de 
matemática fossem mais dinâmicas, envolvessem mais jogos, informática, 
pois acho que se torna mais fácil a compreensão. (ALUNO DO 9ª ANO) 

 

Segundo os alunos entrevistados as aulas deveriam conter metodologias 

diferenciadas, percebe-se que tanto o aluno do 6ª ano como do 9ª acreditam que as 

aulas com novos recursos permitem uma maior aprendizagem e é uma forma mais 

atrativa de direcionar um olhar diferente para essa disciplina, pois destacam os jogos 

como uma das principais ferramentas estimulantes para sua atenção, o que mostra 

que inseri-lo nas aulas, não só permite um bom ensino, como um melhor 

aprendizado. Nesse sentido, Borin (1996, p.09) diz que:  

Motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a 
possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos 
alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-
la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a 
motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos 
falam Matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes 
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mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. (BORIN apud 
BEZERRA & BANDEIRA, 1996, p.09) 

 

Dessa forma é necessário que haja essa introdução, a fim de desenvolver 

a capacidade pensante do aluno, por meio dos jogos, mais que estes ao serem 

introduzidos em sala e produzam os efeitos desejados é preciso que sejam dirigidos 

e acompanhados pelo professor, para que não sejam algo novo apenas, mais sim 

que seja capaz de dar uma significância aos sujeitos inseridos nesse processo, é 

fundamental essa dinâmica e essa capacidade de envolve-los na busca do 

melhoramento coletivo. 

 

Diante da busca incessante sobre melhorias na aprendizagem 

matemática, vem-se buscando respostas que sejam capazes de sanar dúvidas, 

trazer melhorias, mudanças, enfim capazes de alcançar e reverter esse quadro 

sobre as dificuldades de ensinar e aprender matemática, para isso, depois de saber 

a visão dos professores e alunos diante desse assunto é necessário conhecer as 

respostas advindas do núcleo gestor, sobre o que é feito junto com seu quadro de 

funcionários, com foco nos professores de matemática e os alunos como aprendizes 

dessa disciplina quais maneiras são incluídas nessa orientação, como também qual 

suporte é dado a esses professores para melhores desenvolver suas aulas. 

 

Inicialmente, serão analisados os relatos da diretora e coordenadora a 

respeito dos desafios encontrados no trabalho como gestor/coordenador, com o 

intuito de conhecer as dificuldades existentes ao administrar uma escola. 

 

Os maiores desafios são os índices de aprendizagem, porque os alunos 
nunca consolidam no ano ou série a que estão inseridos. 
(COORDENARORA) 

 
O maior desafio é responder e ser a responsável por tudo o que acontece 
na escola, especialmente quando trata-se de aprendizagem, assim como 
evitar a evasão escolar, como também tornar a escola um lugar atraente 
para o aluno. (DIRETORA) 

 

 

Cumprir com os índices de aprendizagem de acordo com o ano que estão 

inseridos de maneira que venham obter bons resultados é uma das preocupações 

da coordenadora, que atribui essa dificuldade ao fato dos alunos não consolidarem, 
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ou seja, não assimilarem o conteúdo repassado o que torna cada vez mais 

dificultoso, pois é preciso estabelecer novas formas dessa aceitação acontecer, 

enquanto a diretora por conta dos maus índices relata que ser a responsável por as 

coisas que acontecem na escola inclusive quando se fala em aprendizagem é um 

desafio, porque quando acontece algo negativo reflete diretamente na gestão, como 

também as causas relacionadas a evasão e tornar a escola atraente. 

 

Inevitavelmente quando se fala nos maus índices a matemática se faz 

presente, pois é considerada pelos alunos a disciplina mais difícil e diante dessa 

questão é importante saber o que a gestão da escola onde foi elaborada a pesquisa 

de campo faz para acompanhar essa aprendizagem, de modo a identificar qual a 

importância da mesma no desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. 

 

Acompanho o ensino da matemática e percebo os alunos desmotivados 
para aprendê-la, se sentindo incapazes de acompanhar os conteúdos 
aplicados. Acredito que a matemática tem como objetivo fornecer os 
conhecimentos para os alunos pensarem por si mesmos contribuindo para 
desenvolvimento do seu raciocínio, para isso reflete na sua vida social já 
que constantemente o mesmo irá precisar aplicá-la em alguma situação do 
cotidiano. (COORDENADORA) 

 
Em relação ao ensino da matemática acompanho pouco, geralmente atribuo 
essa função mais a coordenadora, não que eu não esteja presente, pois 
sempre escuto os professores falarem das suas dificuldades e também vejo 
a dificuldades dos alunos e tento contribuir de alguma forma. Mas não tenho 
dúvida da importância que essa disciplina apresenta no desenvolvimento do 
aluno, pois permite, avaliar, raciocinar e se tornar autônomo se for 
trabalhada e compreendida na mesma proporção. (DIRETORA) 

 

Pode-se perceber que o relato da coordenadora condiz exatamente com 

tudo que foi dito e discutido no decorrer desse trabalho, a falta de interesse que os 

alunos sentem em relação a aprender matemática é um dos pontos principais, pois 

remete a falta de entendimento dos conteúdos apresentados, enquanto a diretora 

destaca o pouco acompanhamento em relação ao ensino da matemática mais vê, 

quando os professores falam de suas dificuldades. No manual do Programa Mais 

Educação (BRASIL, 2008) foram enfatizadas uma maior importância da educação 

matemática e importância do gestor em relação ao assunto: 

O diretor da escola, por meio de sua atuação com o Conselho Escolar, tem 
o papel de incentivar a participação, o compartilhamento de decisões e de 
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informações com professores, funcionários, estudantes e suas famílias. 
Nesse sentido, o trabalho do diretor também tece as relações interpessoais, 
promovendo a participação de todos os segmentos da escola nos processos 
de tomada de decisão, de previsão de estratégias para mediar conflitos e 
solucionar problemas. (BRASIL, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO apud 
SILVA MENDOÇA, 2008, p. 16). 

 

Pela definição acima percebe-se que a diretora teve uma visão 

equivocada quando falou sobre atribuir o cargo de acompanhar o ensino da 

matemática somente para a coordenadora, já que define que a diretora deve-se 

fazer presente em todas as decisões da escola, assim como também mediar os 

processos de conflitos e solucionar problemas e como a aprendizagem da 

matemática remete a uma solução pelo fato de estabelecer desafios é necessário a 

ajuda tanto do coordenador como do diretor.  

 

O desenvolvimento cognitivo do aluno desenvolve por meio de várias 

estratégias que permita o aluno ser um ser pensante capaz de abstrair e resolver 

problemas, segundo as entrevistadas a matemática contribui no desenvolvimento 

racional e torna-o autônomo na vida cotidiana.  Várias são as possibilidades de 

desenvolver o cognitivo do aluno, começando por a criação de um ambiente propício 

para a descoberta, uma aula expositiva capaz de criar situações problematizadoras, 

trabalhos em duplas que também são maneiras dos alunos confrontarem suas 

respostas juntas a fim de avaliar um a do outro, pois segundo Vygotsky (1991). A 

zona de desenvolvimento proximal. 

 

É a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. [...] A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções 
que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 
funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 
embrionário (VYGOTSKY apud KESSLER & FISCHERP, p. 97). 

 

Com isso vale ressaltar que esse desenvolvimento proximal, é uma forma 

e estratégia de trabalhar o coletivo do grupo, criando situações em que o aluno além 

de resolver situações problemas individual, possa estar criando um vínculo de 
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aproximação e conseguir fazer isso com outras pessoas na mesma proporção, já 

que essa interação trabalha a convivência social e a maneira de pensar em grupo. 

Indiscutivelmente é importante e deve trabalhar os conteúdos e com isso 

avaliar o desenvolvimento do aluno, um exemplo disso são as avaliações externas 

que acontecem todos os anos a fim de ver em que nível se encontram os alunos, 

então conhecer essa situação no ambiente escolar onde foi feito a pesquisa é 

relevante para discussão e reflexão dos fatos. Ao serem interrogadas sobre como os 

alunos tem se saído nos resultados das avaliações externas e quais as 

repercussões desses trabalhos na escolarização dos alunos, obtive as seguintes 

respostas: 

Os resultados são de forma negativa com pouco avanço, deixando muitas 
frustrações para gestores e professores. Os alunos parecem não dá 
importância, mas também sentem frustrações. (COORDENADORA) 

É perceptível o esforço dos professores preparando estes alunos para as 
avaliações externas, mas infelizmente os resultados não são satisfatórios, 
os discentes não se preocupam e não se concentram na prova, com isso o 
professor se sentir desestimulado inevitável. (DIRETORA) 

 

Diante das respostas acima a concretização do que foi exemplificado no 

assunto desse trabalho, só se torna mais visível, já que o baixo aprendizado dos 

alunos referente à matemática repercute além da sala nas avaliações externas, o 

que cabe ressaltar ser um problema, segundo a coordenadora o retorno que esses 

alunos dão a realizar essas provas acaba por ser frustrante tanto para os docentes, 

como para os discentes, onde a diretora acrescenta ser um fator desestimulante, 

porque o empenho dos professores é visível e ao final acaba por não serem 

positivos os resultados. 

Então é preciso haver um consenso e articulação de ideias para que 

aconteça esse melhoramento, torna-se necessário saber que discussões são feitas 

com os professores em torno dos resultados alcançados pelos alunos advindos das 

avaliações externas com foco em matemática e como é planejado o ensino dos 

alunos com base nos resultados, além de que ações são feitas para melhorar essa 

aprendizagem. 
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Procuro realizar junto com a diretora essas discussões mostrando os 
resultados à comunidade escolar, professores e alunos a fim de haver um 
melhoramento, os professores se justificam dizendo que fazem tudo o que 
podem, planejam intervenções, mas parece não funcionar. Então procuro 
ações, apresentando sugestões de atividades, existe acompanhamento na 
sala para observar a prática dos professores e formações especificas nas 
áreas de ensino. (COORDENADORA) 

 

Então a partir desse relato percebe-se a preocupação que a 

coordenadora, junto com sua gestão tem de apresentar os resultados dessas 

avaliações, já que as mesmas não acabam quando é terminado de realizar a prova, 

é a partir daí que surge a necessidade de procurar soluções. Para Blasis, Falsarella 

e Alavarse (2013) 

É importante reconhecer que a avaliação externa não termina com a 
divulgação dos resultados das provas e indicadores. Ela continua à medida 
que envolve a sociedade, escolas, comunidades e poder público nos 
debates sobre esses resultados e, a partir disso, abrindo caminho tanto para 
adensar e dialogar com as avaliações internas realizadas no âmbito das 
escolas (do projeto pedagógico e da ação educativa), quanto no âmbito das 
secretarias de educação (das diretrizes da política educacional). (BLASIS, 
FALSARELLA e ALAVARSE, 2013, p.39). 

 

De acordo com as palavras dos autores acima, percebe-se um 

posicionamento correto da coordenadora e diretora em relação à significância dada 

na tentativa de melhorar o aprendizado por meio de uma discussão com todos os 

sujeitos envolvidos, já que dialogar e repassar as circunstâncias são essenciais para 

o conhecimento coletivo do grupo e ambos procurarem estratégias de 

melhoramento. 

Para isso é importante procurar melhorias que tragam resultados 

satisfatórios. A concepção dos sujeitos em relação o que precisa ser melhorado no 

ensino da matemática para que o aluno possa melhorar sua aprendizagem. 

Percebo que precisa ser melhorada a prática do professor com aulas que 
incite o aluno a buscar os resultados, sendo necessário um bom 
planejamento com aulas desafiadoras. (COORDENADORA) 

Acredito que aulas que desperte no aluno uma curiosidade e estimulo em 
aprender, como a utilização de recursos concretos, como jogos por 
exemplo. (DIRETORA) 
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Portanto é necessária essa busca por melhorias que sejam capazes de 

fomentar no aluno o desejo e a satisfação de aprender matemática, seja aulas 

desafiadoras, segundo a coordenadora, ou a inclusão de recursos como os jogos, ao 

relatar a diretora, pois os mesmos são formas de buscar um maior interesse dos 

alunos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das pesquisas feitas, usando diversos materiais de apoio, pude 

observar que entender e compreender o ensino e aprendizagem da matemática não 

é tarefa fácil, já que a mesma é composta de finalidades mais complexas que não 

envolve apenas fórmulas exatas mais sim uma infinidade de questões capazes de 

não serem bem executadas se assim não forem trabalhadas corretamente, onde o 

professor e aluno nessa busca por saberes têm a participação efetiva que pode 

definir a formação docente e discente diante da aprendizagem matemática. 

Sabe-se que essa disciplina é muito importante, pois a mesma se faz 

necessário no cotidiano do aluno e transporta informações necessárias envolvendo 

não só conteúdos escolares, mais sim um conhecimento matemático que serve para 

sua vida como um todo, escolar e social. 

A partir disso compreende-se que a maioria dos alunos não gostam da 

aula e disciplina de matemática, pelo fato de considerar algo complicado e de difícil 

entendimento, assim permitindo um bloqueio capaz de atingir negativamente os 

resultados perante as avaliações escolares e externas. Os professores se justificam 

que procuram realizar seu trabalho de acordo com todas as exigências pedidas, 

assim como também com as necessidades de seus alunos, mais salientam a falta de 

alguns materiais que limitam o desenvolvimento do seu trabalho. Notadamente os 

alunos procuram situações inovadoras que venham alavancar sua aprendizagem e 

entendimento do conteúdo. 

Indiscutivelmente não existe o culpado, mas sim fatores que influenciam 

nessa incessante busca por bons resultados e diante destes fatores são necessários 

planejamentos, que sejam capazes de trazer melhorias e como vimos no 

desenvolvimento do trabalho, a inovação, a criatividade e as aulas diferenciadas são 

maneiras que despertam a atenção do aluno, possibilitando o mesmo aprender de 

maneira dinâmica e envolvente, já que a partir do momento que fazemos algo que o 

aluno acha que não tem sentido, ter sentido, abri novas possibilidades de um vasto 

conhecimento, porque o mesmo procurará assimilar o conteúdo a sua realidade e 
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isso é um dos principais fatores estar contextualizando essa pratica, fazer com que o 

aluno compreenda a necessidade de ser conhecedor nesse campo matemático. 

A partir da análise de dados pode-se concluir que os sujeitos inseridos na 

instituição demonstraram uma grande preocupação no processo 

ensino/aprendizagem da matemática e mostraram-se estimulados e capacitados 

para vencer os desafios que permeiam o campo de bons resultados e estímulos dos 

alunos de aprender matemática, em meio a isso é perceptível a resistência 

encontrada nos alunos de rejeitar essa disciplina se assegurando não conseguirem 

aprender, dessa forma os professores comprometidos e disponíveis para reverter o 

quadro garantem utilizar-se de métodos diferenciados de vez em quando como 

forma de atrair a atenção dos alunos, sendo que tem total apoio da gestão escolar 

que foi bastante segura nas suas respostas ressaltando o compromisso em 

acompanhar e ajudar os indivíduos ali envolvidos.  

Portanto percebe-se que os desafios presentes no ensino e 

aprendizagem da matemática nos anos finais do ensino fundamental, existem o que 

torna-se necessário reverter esse quadro através de comprometimento por parte dos 

alunos e esforço por parte dos professores, o que foi demonstrado pelos professores 

que buscam de maneiras eficazes despertar e melhorar o ensino e aprendizagem da 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

REFERÊNCIAS 

 

BEZERRA E BANDEIRA. Metodologias alternativas no ensino da matemática. 
Disponível em: http://www.ufac.br/portal/unidades-administrativas/orgaos-
complementares/edufac/revistas-eletronicas/revista-ramal-de-ideias/edicoes/edicao-
1/caminhos-dos-numeros/metodologias-alternativas-no-ensino-da-matematica. 
Acessado dia: 24 nov. 2015, às 20:23hs. 
 
BLASIS E., FALSARELLA A. M., ALAVARSE O. M. Avaliação e Aprendizagem: 

Avaliações externas: perspectivas para a ação pedagógica e a gestão do ensino. 
Coordenação Eloisa de Blasis, Patricia Mota Guedes. – São Paulo: CENPEC: 
Fundação Itaú Social, 2013, 48p. B 
 
BRASIL. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais/ Ensino Médio. Parte III – Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias.  
 
______. PCN - Parâmetros curriculares nacionais: Matemática/ Secretaria de 
Educação Fundamental – Brasília: MEC/ SEF. 1998. 148p. 
 
______. PCN - Parâmetros curriculares nacionais: Matemática/ Secretaria de 
Educação Fundamental – Brasília: MEC/ SEF. 1997. 142p. 
 
______. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
 
CASARIN, N. E. F.; RAMOS, M. B. J. Família e aprendizagem escolar. Revista 
Psicopedagogia 2007; vol.24 no.74 São Paulo 2007:182-201. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v24n74/v24n74a09.pdf Acessado dia: 22 nov. 
2012, às 16:53hs. 
 
CRUZ, Everson Cezario. A importância de aliar teoria e prática no ensino da 
matemática. Disponível em: http://www.coped-
nm.com.br/terceiro/images/anais/alfabetizacao_letramento/pdf/everson_cezario.pdf. 
Acessado dia: 22 nov. 2015, às 13:14hs. 
 
CRUZ NETO, O. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: MINAYO, M. 
C. de S. (org.); DESLANDES, S. F.; CRUZ NETO, O.; GOMES, R. Pesquisa Social: 
teoria, método e criatividade. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. Cap. 3, p. 51- 64. 
 
FILHO. Avaliação educacional: sua importância no processo de aprendizagem do 
aluno. Disponível         
em:http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/f7b399b81548477eec9e94f5c
fccffc7_1919.pdf. Acessado dia: 22 nov. 2015, às 15:29hs. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 

http://www.ufac.br/portal/unidades-administrativas/orgaos-complementares/edufac/revistas-eletronicas/revista-ramal-de-ideias/edicoes/edicao-1/caminhos-dos-numeros/metodologias-alternativas-no-ensino-da-matematica
http://www.ufac.br/portal/unidades-administrativas/orgaos-complementares/edufac/revistas-eletronicas/revista-ramal-de-ideias/edicoes/edicao-1/caminhos-dos-numeros/metodologias-alternativas-no-ensino-da-matematica
http://www.ufac.br/portal/unidades-administrativas/orgaos-complementares/edufac/revistas-eletronicas/revista-ramal-de-ideias/edicoes/edicao-1/caminhos-dos-numeros/metodologias-alternativas-no-ensino-da-matematica
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v24n74/v24n74a09.pdf
http://www.coped-nm.com.br/terceiro/images/anais/alfabetizacao_letramento/pdf/everson_cezario.pdf
http://www.coped-nm.com.br/terceiro/images/anais/alfabetizacao_letramento/pdf/everson_cezario.pdf
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/f7b399b81548477eec9e94f5cfccffc7_1919.pdf
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/f7b399b81548477eec9e94f5cfccffc7_1919.pdf


53 
 

GOMES, Maria Laura Magalhães. História do Ensino da Matemática: Uma 
Introdução. Disponível em: 
http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/historia%20do%20ensino%20da%20mate
matica.pdf. Acessado dia: 17 nov. 2015 ás 21:43hs.  
 
GROENWALD, Cláudia L Oliveira; FILIPPSEN, Rosane Maria Jardim. O meio 
ambiente e a sala de aula. Educação Matemática em Revista. (SBME), n.13, p36-

40, 2003.  
 
KESSLER & FISCHER. Desenvolvendo habilidades cognitivas através da 
matemática. Disponível em: 
http://paje.fe.usp.br/~anped/Textos22/kesller.pdf.Acessado dia: 25 nov. 2015, às 
20:08hs. 
 
REIS. Francisco Ismael. Texto: matemática. Para que ensinar? Porque aprender? 
2008. Disponível em: 
http://topicosmatematicos.blogspot.com.br/2008/11/matematica-por-que-ensinar-por-
que.html. Acessado dia: 17 nov. 2015 às 22:38hs. 
 
SCARTON, Carla Raquel. Reflexão Sobre as Competências e Habilidades que 
Surgem no Contexto Educacional na Perspectiva do Ensino de Matemática. 
Disponível em: 
http://www.pedagogia.com.br/artigos/contextoeducacionaldematematica/. Acessado 
em: 17 nov. 2015 as 21:26hs. 
 
SILVA, Ana Bela; MARTINS, Susana. Falar de matemática hoje é. Disponível em: 
http://www.ipv.pt/millenium/20_ect5.htm. Acessado dia: 22 nov. 2015, às 12:51hs. 
 
SILVA MENDONÇA. Gestão escolar e educação matemática: a importância do 
gestor escolar público municipal como implementador da educação para o consumo 
consciente e da educação fiscal na comunidade escolar.Disponível em: 
ftp://ftp.ifes.edu.br/cursos/Matematica/EBRAPEM/GDs/GD02/Sessao4/Sala_A4/1269
-1998-1-PB.pdf Acessado dia: 24 nov. 2015, às 22:58hs. 
 
SILVEIRA, Marisa Rosâni Abreu da.A Interpretação da Matemática na Escola, no 
Dizer dos Alunos: Ressonâncias do Sentido de "Dificuldade". 2000. Disponível em: 
<seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/download/18480/14340>. Acesso em: 21 
nov. 2015, às 15:57hs. 
 
STAREPRAVO. Ana Ruth. Livro: Jogando com a Matemática: Números e 
Operações. P. 13. 
 
VITTI, C. M. Matemática com prazer, a partir da história e da geometria. 2. Ed. 

Piracicaba – São Paulo: Editora UNIMEP. 1999. 103p.  
 
 
 
 
 
 

http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/historia%20do%20ensino%20da%20matematica.pdf
http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/historia%20do%20ensino%20da%20matematica.pdf
http://paje.fe.usp.br/~anped/Textos22/kesller.pdf
http://topicosmatematicos.blogspot.com.br/2008/11/matematica-por-que-ensinar-por-que.html.%20Acessado%20dia:%2017%20nov.%202015
http://topicosmatematicos.blogspot.com.br/2008/11/matematica-por-que-ensinar-por-que.html.%20Acessado%20dia:%2017%20nov.%202015
http://www.pedagogia.com.br/artigos/contextoeducacionaldematematica/
http://www.ipv.pt/millenium/20_ect5.htm
ftp://ftp.ifes.edu.br/cursos/Matematica/EBRAPEM/GDs/GD02/Sessao4/Sala_A4/1269-1998-1-PB.pdf
ftp://ftp.ifes.edu.br/cursos/Matematica/EBRAPEM/GDs/GD02/Sessao4/Sala_A4/1269-1998-1-PB.pdf


54 
 

APÊNDICES 

APÊNDICE I - ENTREVISTA COM O ALUNO 

 

IDADE:_____________________________________________________________ 

SÉRIE:_____________________________________________________________ 

1) Você gosta da disciplina de matemática? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Você tem dificuldade em aprender matemática? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) O professor de matemática contextualiza o conteúdo com a realidade? De que 

forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) As aulas de matemática são dinâmicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5) O professor utiliza recursos materiais além do livro didático? quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6) Que atividades de matemática o professor propõe no dia-a-dia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7) Você considera as atividades de matemática difíceis ou fáceis? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8) O que você considera que deveria mudar nas aulas de 

matemática?_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_ 
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APÊNDICE II - ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

FORMAÇÃO: 

SÉRIES QUE LECIONA: 

1) Você gosta de lecionar matemática? Porque? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2) Você encontra desafios na sua prática para ensinar matemática? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) Os alunos demonstram interesse em aprender matemática? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) Quais recursos você utiliza, além do livro didático, para ensinar matemática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5) Quais os tipos de avaliação que você faz para avaliar a aprendizagem dos alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6) Em sua opinião que mudanças deveriam acontecer para melhorar a aprendizagem 

dos alunos na disciplina de matemática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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APÊNDICE III - ENTREVISTA COM O DIRETOR/COORDENADOR 

 

1) Quais os maiores desafios encontrados no trabalho como gestor/coordenador? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2) Como você acompanha o ensino da matemática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3) Para você qual a importância da matemática no desenvolvimento cognitivo e social 

dos alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4) Como os alunos têm se saído nos resultados das avaliações externas em 

matemática? E quais as repercussões desses resultados na escolarização dos 

alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5) Que discussões você faz com os professores em torno dos resultados alcançados 

pelos alunos advindos das avaliações externas com foco na matemática? Como é 

planejado o ensino desses alunos com base nestes resultados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

6) O que precisa ser melhorado no ensino da matemática para que o aluno também 

possa melhorar sua aprendizagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

7) Você realiza alguma ação junto aos professores para melhorar a aprendizagem dos 

alunos na disciplina de matemática? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 


