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RESUMO 
 
 O objetivo do trabalho é a investigação do por que os alunos, afirmam que a 
matemática é muito difícil, buscando saber quais são as reais dificuldades 
encontradas pelos alunos e porque tamanho desgosto pelo aprendizado da 
matemática, o foco principal é a procura de respostas para esses questionamentos, 
propor novas ideias no ensino e aprendizado da matemática, explorando e utilizando 
sempre que possível os recursos didáticos, usando sempre meios diferentes de 
apresentar os conteúdos matemáticos, incentivando ao máximo o aluno na busca do 
conhecimento e a construção do mesmo, valorizando seu modo de agir, pensar e 
refletir os conteúdos estudados em sala de aula, não apenas fazer por fazer, mas, 
que o ele esteja realizando tenha grande sentido no processo de ensino e 
aprendizagem, trazendo a matemática como um agente facilitador, quebrando com a 
ideia de que a matemática é a vilã, chata e quase impossível de aprender e praticar. 
Refletindo com os professores, quais são as dificuldades encontradas para trabalhar 
e apresentar os conteúdos durante as aulas de matemática, debater opiniões, 
mostrar e propor caminhos para tornar a matemática fácil e praticável pelos alunos, 
com um trabalho voltado para construção e a valorização dos conceitos matemáticos 
com imenso significado e sentido para os alunos. 
 
 
Palavras-chave: Ensino aprendizagem, dificuldade, agente facilitador, recursos 
didáticos.  

 



1 ENSINO DA MATEMÁTICA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

 

O ensino da matemática começa cedo, nos anos iniciais as professoras com 

antigo magistério, agora formação de docentes ou ate mesmo com formação em 

pedagogia, são responsáveis por ministrar e apresentar aos alunos os primeiros 

conceitos matemáticos. O que se pode observar é que este primeiro contato que o 

aluno tem com a matemática é um ensino sem muito sentido para ele, sem a 

exploração e compreensão do que esta sendo feito, uma das repostas para este fato 

é que segundo Carvalho (1990, p.15). Dois aspectos parecem essenciais numa 

analise matemática que em geral norteia o ensino dessa disciplina é o desgosto por 

esta área do conhecimento manifestado pela minoria dos alunos que procuram o 

curso de habilitação do magistério, ainda segundo o autor: 

 

O primeiro aspecto considerado se refere à visão da matemática que em 
geral norteia o ensino considera-se a matemática como uma área do 
conhecimento pronta e acabada, perfeita, pertencente apenas ao mundo 
das ideias cujas estruturas de sistematização serve de modelo para outras 
ciências. A consequência dessa visão em sala de aula é a imposição 
autoritária do conhecimento matemático por um professor que, supõe-se, 
domina e o transmite a um aluno passivo, da “perfeição cientifica” 
(CARVALHO, 1990, p.15). 

 

Notável que os primeiros conceitos matemáticos são desde cedo aplicados 

muitas vezes de maneira errada pelos professores, ainda segundo Carvalho (1990, 

p.17), se não é o professor, é o livro suprema “autoridade” que saberá o melhor 

caminho para resolver o problema básico: “Ser promovido em matemática”, fugindo 

do sentido principal do ensino aprendizado que é a construção do conhecimento. 

Segundo Panizza (2006, p.19), as pesquisas didáticas e as preocupações atuais dos 

professores expressam claramente uma problemática central: não é possível tratar o 

tema da aprendizagem e o ensino da matemática sem se referir seriamente à 

questão do sentido. Panizza (2006, p.50) afirma que a questão central do ensino da 

matemática é, então, como levar os conhecimentos ensinados a terem sentido para 

os alunos. 

Para o aluno é muito importante compreender o que ele está fazendo, não 

apenas fazer por fazer. A se observar, por exemplo, o processo da subtração, no 

cálculo, quando não é possível retirar da unidade menor uma quantidade maior, os 

alunos mecanicamente emprestam “um” do vizinho, sem analisar o sentido da 



operação, e que se está emprestando uma dezena pra aumentar a unidade e não 

apenas “um” do vizinho, muitas vezes esse erro ocorre devido à definição e 

demonstração errada por parte do professor dos conceitos matemáticos. 

Segundo Panizza (2006, p.30), para fazer o aluno compreender um 

algoritmo de cálculo, uma condição necessária é que o professor tenha acesso 

conscientemente às propriedades que estão por trás do mesmo, ou seja, é 

importante que o professor esteja ciente de que, tenha segurança em transmitir os 

conteúdos estudados. O trabalho do professor consiste, portanto, em propor ao 

aluno situações de aprendizagem para que este produza seus conhecimentos 

partindo da busca pessoal dos procedimentos que lhe permitirão encontrar a reposta 

para o problema apresentado (PANIZZA 2006, p.49). 

Desde o início, as aulas de matemática devem ter intuito de promover a 

construção do conhecimento por parte do aluno, levando sempre à exploração e 

reflexão dos conteúdos estudados, propor sempre ideias novas, mostrar caminhos 

que melhor favoreçam o desenvolvimento da construção do aprendizado do aluno. 

Os autores Cerquetti - Aberkane, Berdonneau (1997, p.7), reforçam que a criança 

aprende fazendo, refazendo, e observando. 

 

2 VISÃO GERAL DO ENSINO DA MATEMÁTICA. 

 

No ensino da matemática, cada educador tem sua forma de apresentar um 

conteúdo, tem seu modo de conduzir uma aula, porém é visível que muitos ensinam, 

mas existem também professores que apenas dão aula. Para Lorenzato (2008, p.3) 

“Dar aula é diferente de ensinar”, o que nos leva a refletir que uma aula bem 

conduzida bem preparada levam os alunos a interessar-se por cada conteúdo 

apresentado, ainda segundo Lorenzato (2008, p. 3) “Ensinar é dar condições para 

que o aluno construa seu próprio conhecimento”. 

Para muitos educadores a matemática é uma ciência exata, que não se deve 

questionar, nem refletir sobre elas, que os alunos devem aceitar sem 

questionamentos, segundo Silva (2008, p.1) “Essa visão de matemática tem as suas 

consequências, uma delas é a imposição autoritária do conhecimento matemático 

por um professor que o domina e transmite a um aluno passivo”. Outro fator 

observado é que se deve refletir sobre o processo de ensino aprendizado, segundo 

Weisz (2006, p. 93) “Quando um professor pensa que ensino e aprendizagem são 



duas faces de um mesmo processo, faz sentido acreditar que ao final dele só 

existam duas alternativas: o aluno aprendeu, ou não aprendeu”. 

A grande preocupação atual é fazer com que a matemática tenha sentido 

para o aluno. Para Lorenzato (2010, p.25), a matemática foi ensinada de forma 

desvinculada da realidade e, por isso, não se consegue admirar sua beleza e 

harmonia, nem vê-la como um essencial instrumento para cotidianamente ser 

colocado a nosso serviço. O autor ainda enfatiza que, em relação ao aluno ele: deve 

ser o centro do processo de ensino-aprendizagem, reconheça, identifique e 

considere seus conhecimentos prévios como ponto de partida e o prepare para 

realizar-se como cidadão em uma sociedade submetida e constantes mudanças. 

(LORENZATO, 2010, p.40). 

Importante observar que as novidades se renovam a cada dia, e que o modo 

como apresentamos a matemática aos alunos deve sim ter grande relação com essa 

evolução da sociedade, se ela não for apresentada deste modo ao aluno ele se 

mostrará desinteressado e jamais terá o gosto em aprende - lá. 

 
Pensar a sala de aula como um contexto no qual se desenvolve a atividade 
matemática requer também pensar em condições para que os alunos sejam 
levados a formar conjeturas, procurar formas de validá-las, produzir 
argumentos dedutivos, arriscar respostas para as questões que se 
formulam, criar formas de representação que contribuam para chegar às 
soluções que se buscam reformular e reorganizar os velhos conhecimentos 
à luz dos novos conhecimentos produzidos, generalizar as ferramentas que 
vão surgindo e também definir os seus limites. (SADOVSKY 2010, p. 55). 

 

O ensino deve ser pensado em favor da construção do conhecimento 

sempre por parte do aluno. Ribeiro (2009, p. 52), afirma que: “Que desse modo o 

aluno pode desenvolver confiança em suas próprias potencialidades e, assim, 

avançar no sentido de acreditar em sua capacidade de fazer matemática”, ou seja, 

ele demonstrará mais interesse no aprendizado desta ciência que é tão bela. 

MIGUEL (2009, p. 110), propõe que, cabe ao professor propor e testar estratégias 

que despertem a atenção dos alunos, trabalhando com exemplos práticos e 

concretos, sempre aproveitando seus conhecimentos prévios e partir de sua 

realidade construída. 

 

3 A IMPORTÂNCIA DO USO DE RECURSOS DIDÁTICOS. 

 

Observa-se uma grande preocupação com os resultados obtidos na 



educação e em particular com o ensino da matemática. É cada vez maior o 

desinteresse pelo aprendizado dos conceitos matemáticos. Segundo Panizza (2006, 

p. 19) “Como conseguir que os alunos encontrem o sentido da atividade 

matemática?”, “Os alunos agem mecanicamente sem dar sentido ao que fazem”, 

entre outras, são expressões habituais colocados pelos professores. A proposta é 

trazer novas idéias de como enriquecer as aulas, estimulando os alunos a 

participarem e desenvolverem os conceitos, pois construção do conhecimento é de 

forma gradativa e participativa, a necessidade do uso e da escolha de bons recursos 

é muito importante, o objetivo é sempre que possível fazer sua utilização, tais 

recursos, como: Modelagem matemática, jogos matemáticos, materiais concretos e 

manipuláveis, ate mesmo com resoluções de problemas e recursos tecnológicos. 

O bom uso de recursos didáticos favorece muito o desenvolvimento dos 

alunos (LORENZATO, 2010, p.33). Ao professor cabe acreditar no material didático 

como um auxiliar do processo de ensino-aprendizagem, pois, como muitas coisas na 

vida, ele só produz bons resultados para quem nele acredita. Proporcionando aos 

alunos aulas com diferentes modos de apresentação o autor ainda relata que: 

 

No entanto, com auxilio de material didático, o professor pode, se empregá-
lo corretamente, conseguir uma aprendizagem com compreensão, que 
tenha significado para o aluno, diminuindo, assim, o risco de serem criadas 
ou reforçadas falsas crenças referentes à matemática, como a de ser ela 
uma disciplina “só para poucos privilegiados”, “pronta”, “muito difícil”, e 
outras semelhantes. (LORENZATO, 2009, p.34) 

 

Os recursos didáticos nas aulas de matemática proporcionam uma 

diversidade de elementos que são utilizados principalmente como suporte de 

experimento na organização do processo de ensino aprendizagem. Lorenzato (2010, 

p. 100) ainda faz uma análise que o grande desafio com que se defronta o professor 

nos dias de hoje está em redimensionar o uso desses recursos no ensino, ou seja, 

fica a critério do professor perceber e escolher qual será a melhor forma de construir 

o aprendizado dos alunos, fazendo sempre que possível à utilização e exploração 

dos recursos didáticos oferecidos. 

 

Assim, o professor de matemática, ao planejar sua aula, precisa 
perguntar-se: será conveniente, ou ate mesmo necessário, facilitar a 
aprendizagem com algum material didático? Com qual? Em outras 
palavras, o professor esta respondendo as questões: “Por que 
material didático?”, “Qual é o material?” e “Quando utilizá-lo?”. Em 
seguida, é preciso perguntar-se: “Como esse material devera ser 



utilizado?”. Essa ultima questão é fundamental, embora não 
suficiente, para que possa ocorrer uma aprendizagem significativa. 
(LORENZATO 2010, p. 24). 

 

A necessidade dos recursos didáticos em sala de aula é muito importante 

para o aprimoramento e crescimento do aprendizado do aluno. Barbosa (2009, p. 

66) reforça que “tudo cresce gradativamente, nada aos saltos; assim como à 

aprendizagem se faz por uma sucessão gradativa de estudos, e não de uma só vez”. 

Essa reflexão demonstra a necessidade de um tempo e de maneiras diferentes para 

o aluno ter melhor absorção e compreensão dos conceitos matemáticos, sendo 

necessidade a criatividade do professor em sala de aula. Miguel (2009, p.122), “é 

imprescindível que o professor seja ousado e criativo, pois é dessa maneira que ele 

poderá criar, em sala de aula, um ambiente inovador que favoreça a concretização 

da imaginação e criatividade matemática dos estudantes”. 

 

4 RECURSOS DIDÁTICOS NO ENSINO APRENDIZAGEM DA MATE MÁTICA. 

 

Verifica-se que os alunos indagam seus professores, por ele não fazer uma 

aula diferenciada, desejando que a matemática seja apresentada a eles de uma 

nova forma, e que eles possam aprender, pois, à grande maioria dos alunos 

concordam que a matemática é muita chata e de difícil compreensão e que eles 

sentem a necessidade de novos meios para aprender e explorar seus conceitos. Um 

dos obstáculos imediatos ao sucesso do ensino- aprendizagem da matemática diz 

respeito ao desinteresse dos estudantes com relação ao modo como a matemática é 

apresentada em sala de aula (MIGUEL, 2009, p.108). 

Os recursos oferecidos para uma aula diferenciada são diversos, não 

devendo o professor ficar centrado apenas ao método tradicional, revendo a postura 

tradicional que ignora o valor do uso de representações não convencionais na 

aquisição do conhecimento matemático (PANIZZA, 2008, p. 24). Onde a fonte de 

recursos é apenas quadro e giz, como forma de aprendizagem apenas transmitem 

conceitos. Sendo importante que seja repensada a forma de ensinar matemática, 

quebrando paradigmas e oferecendo aos estudantes informações que possam suprir 

suas necessidades e que os estimulem à investigação. 

A cada aula pode-se refletir e pensar como transmitir e trabalhar os 

conceitos matemáticos, usando sempre da melhor alternativa para melhor 



compreensão de todos. São colocados ao professor metodologias e recursos 

baseados em modelagem matemática, jogos matemáticos, resolução de problemas, 

materiais concretos e manipuláveis e também uso de recursos tecnológicos. 

 

4.1 MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Um recurso que pode ser usado em sala de aula é a utilização da 

modelagem matemática, onde situações podem ser trabalhadas em sala. De acordo 

com Tonon (2004, p.56), a modelagem é um instrumento que dá oportunidade de os 

alunos transformarem essas situações em modelos matemáticos, ela ainda propõe 

que a modelagem matemática desperta o interesse dos alunos por conteúdos que 

até àquele momento eram desconhecidos, leva - os a pesquisarem em busca de 

respostas, de soluções para os referidos problemas.  

 

Num ensino tradicional de matemática, eles são meros receptores e 
reprodutores de conhecimentos, quase sempre prontos e inquestionáveis. 
Diferentemente, num projeto de modelagem matemática, os alunos veem-se 
obrigados a produzir novos conhecimentos à medida que levantam 
hipóteses, fazem questionamentos, resolvem problemas e avaliam 
soluções. RIBEIRO (2009, p.71) 

 

A modelagem é um meio onde, a partir de uma situação, os alunos podem: 

analisar, explorar, pensar e, a partir destes estudos identificarem e aplicarem os 

conceitos matemáticos na resolução dessas situações apresentadas. Podendo 

propor que os próprios alunos tragam ideias novas para serem analisadas e 

aplicadas no estudo dos conceitos matemáticos. Segundo BRITO (2005, p. 86) é 

necessário ter sempre presente que apenas a pratica e a repetição não são 

suficientes para retenção do conhecimento declarativo e nem dos procedimentos de 

solução, mas sim com a construção por parte do aluno do seu conhecimento. 

 

4.2 JOGOS MATEMÁTICOS 

 

A partir dos jogos matemáticos os conceitos são colocados de modo lúdico, 

possibilitando ao educando uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos. 

 

O trabalho com jogos matemáticos nas aulas de matemática, quando bem 
planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como 



observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, 
reflexão tomada de decisão, argumentação e organização, as quais estão 
estreitamente relacionadas ao assim chamado raciocínio lógico. Em se 
tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança 
significativa nos processos de ensino aprendizagem que permite alterar o 
modelo tradicional de ensino, que muitas vezes tem no livro em exercícios 
padronizados seu principal recurso didático. SMOLE (2007, p.9) 

 

É uma boa oportunidade de propor atividades em equipes, já que, por sua 

dimensão lúdica, o jogar pode ser visto como uma das bases sobre a qual se 

desenvolvem o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de sistematizar e 

abstrair e a capacidade de interagir socialmente, uma boa forma de se explorar os 

conceitos matemáticos com a utilização e até mesmo a construção de jogos em sala 

de aula, o que favorece o aprendizado de forma lúdica e significativa para o aluno 

(SMOLE, 2007, p.10). 

Ribeiro (2009, p.29), reforça que no desenvolvimento dos jogos, o aluno 

potencializa habilidades, tais como analisar, levantar hipóteses, fazer conjecturas, 

estabelecer relações, propor diferentes estratégias e soluções. 

 

4.3 MATERIAIS CONCRETOS E MANIPULÁVEIS 

 

A utilização de materiais concretos e manipuláveis possibilita aos alunos a 

manipulação de objetos que caracterizam as representações de conceitos 

matemáticos. Miguel (2009, p.109) afirma que “devem recorrer a materiais 

manipulativos sempre que necessário sem perder de vista que a aprendizagem deve 

ser alcançada a partir das experiências e reflexões dos próprios estudantes”. 

Observa-se que sempre que possível o professor deve fazer uso destes recursos.  

 

Pode parecer estranho considerar o material de manipulação como um 
registro de representações, porém, temos que ressaltar que os objetos 
matemáticos são abstratos e aquela “escultura” que escolhemos para 
utilizar em nossas aulas o está representado e permitindo um tipo de 
tratamento restrito a suas condições materiais que não são as mesmas do 
objeto em si nem suas propriedades matemáticas. (MIGUEL, 2009, p.18). 

 

Muitos alunos sentem grande dificuldade em trabalhar com algo que ao seu 

modo de pensar é abstrato, eles sentem a necessidade de manipular e usar 

materiais. Lorenzato (2010, p.43), a partir de sua utilização adequada, os alunos 

ampliam sua concepção sobre o que é como e para que aprender matemática, 



vencendo os mitos e preconceitos negativos, favorecendo a aprendizagem pela 

formação de ideias e modelos. Reforça ainda que, na verdade, os materiais 

concretos são recursos didáticos que interferem fortemente no processo ensino-

aprendizagem; como qualquer instrumento. 

Deve-se ter em mente que sua utilização depende do conteúdo que está 

sendo estudado, qual o propósito para tal uso, que tipo de aprendizagem pretende-

se ter com sua utilização. Lorenzato, (2010, p.61) ainda reflete sobre a importância 

do material que facilita a observação e a analise, desenvolve o raciocínio lógico, 

crítico e científico, é fundamental para o ensino experimental e é excelente para 

auxiliar o aluno na construção de seus conhecimentos. Porém ele nem sempre 

garante que sucesso seja total em superar as dificuldades pelo seu uso, Lorenzato 

(2010, p.77) propõe que “O uso de materiais concretos para que os alunos 

pudessem aprender fazendo, reafirmando que os materiais manipuláveis são 

caracterizados pelo envolvimento físico dos alunos numa situação de aprendizagem 

ativa”. 

 

4.4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

A partir de um problema gerador, é possível apresentar aos alunos os 

conceitos matemáticos. Os problemas destinados à aprendizagem de um novo 

conhecimento matemático devem permitir que se crie uma interação entre aluno e 

situação. Não se aprende matemática somente resolvendo problemas, é necessário, 

além disso, um processo de reflexão sobre eles e também sobre os diferentes 

procedimentos de resolução que possam surgir entre os integrantes da turma 

(PANIZZA, 2008, p.51). Ribeiro (2009, p.29), destaca a resolução de problemas: 

como ponto de partida da aprendizagem matemática e, em decorrência, discutimos o 

potencial dessa dinâmica para o desenvolvimento da criatividade e da autonomia 

dos alunos. 

Quando é dada ao aluno à oportunidade de buscar soluções, procurando 

situações onde ele possa: criar, analisar e buscar as repostas para tais problemas. 

As aulas de investigação podem ser altamente significativas para o desenvolvimento 

de potencialidades dos alunos em comunicar ideias matemáticas. 

 

4.5 RECURSOS TECNOLÓGICOS 



 

Os recursos tecnológicos, presentes na vida cotidiana dos alunos, podem ter 

grande influência nas aulas de matemática, pois eles favorecem em algumas 

situações à melhor compreensão dos conceitos estudados. Por exemplo, não se 

podem trabalhar funções sem trabalhar gráficos, nesta situação, além de trabalhar 

com a construção em papel, pode-se também fazer uso de softwares para sua 

representação melhor visualização gráfica. Lorenzato (2010, p.101) afirma que em 

relação aos produtos multimídias, são muito atraentes e desempenham um papel 

significativo para a dinamização da aula, proporcionando aprendizagem, motivação, 

reflexão, discussão e conhecimento. Isso tem impulsionado muitas pesquisas no 

meio educacional. 

  

A importância do recurso tecnológico no ensino se relaciona a uma pratica 
integrada e planejada que possibilita o raciocínio e a criação na sala de 
aula, salientando o quanto a relação professor/estudante/ ambiente 
informatizado assume um papel importante na elaboração e reflexão 
matemáticas, principalmente quando o próprio estudante se depara com a 
necessidade de resolver problemas, pensando e buscando alternativas de 
solução que contam com todos os recursos oferecidos pelas tecnologias. 
(LORENZATO, 2010, p.101). 

 

A maioria dos alunos necessita do uso de tecnologia. Praticamente todos os 

alunos já possuem celular, e estão constantemente ligados a recursos tecnológicos. 

Por que, os educadores não fazerem uso destes recursos também em sala de aula, 

ou até mesmo levando-os em um laboratório de informática, propondo uso de jogos, 

exploração de recursos gráficos e softwares que contribuem para o desenvolvimento 

dos conceitos matemáticos. LORENZATO (2010, p. 110) “Os computadores e as 

diferentes mídias, de modo geral, contribuem significativamente para reeducar as 

ações, suscitando transformações nas práticas escolares”. 

 

5 DIFICULDADE DE APRENDIZADO 

 

Notável que no decorrer de uma aula de matemática, a grande maioria dos 

alunos apresenta algumas dificuldades de compreensão em relação ao conteúdo 

que está sendo trabalhado, muitas vezes necessário repetir várias vezes a 

explicação, ou até mesmo mudar a forma de explicar para que o aluno possa 

compreender. Ficam então alguns questionamentos, qual seria o melhor caminho 



para compreensão dos alunos? Qual seria a “fórmula mágica” para que todos 

compreendam e gostem da matemática? Na verdade a construção do conhecimento 

deve ser pensada em cada aula, não existe uma “receita pronta” para que todos 

aprendam e gostem da matemática. 

Cada aluno segundo pesquisas psicológicas tem uma forma de aprender, 

segundo D’ Ambrosio (1996, p.25), nenhum é igual a outro na sua capacidade de 

captar e processar informações de uma mesma realidade, logo o professor deve 

observar que em uma sala de aula os alunos apresentam formas diferentes de 

absorver o conteúdo, existem alunos que aprendem de forma auditiva, outras são 

dependentes da forma concreta, assim como também tem alunos que aprendem de 

forma visual. Brito (2005, p.69), ainda reforça que: A aprendizagem é um processo 

que envolve as esferas cognitivas, afetiva e motora e pode ser inferida à partir de 

mudanças relativamente permanentes no comportamento, resultantes da prática. 

Deve-se fazer uma análise em relação à aprendizagem que possuem 

quatros níveis sucessivos de aprendizagem dos conceitos nos quais são eles: 

concretos, identidade, classificatório e formal e a cada um destes níveis 

correspondem determinadas operações mentais (condições internas) que são pré-

requisitos para se atingir o nível seguinte (PANIZZA, 2006, p.81). Deve-se ter em 

mente que a construção do conhecimento depende de conhecimentos anteriores. 

 

 Todo conhecimento novo é construído apoiando-se sobre os 
conhecimentos anteriores que, ao mesmo tempo, são modificados. 
Na interação desenvolvida por um aluno em uma situação de ensino, 
ele utiliza seus conhecimentos anteriores, submete-os à revisão, 
modifica-os, rejeita-os ou o completa, redefine-os, descobre novos 
contextos de utilização e dessa maneira, constrói novas concepções. 
(PANIZZA, 2006, p.49) 

 

O grande erro na dificuldade do aprendizado está em fazer com que os 

alunos apenas aprendam algoritmos sem se importar com o sentido do seu uso. 

Brito (2009, p. 201) afirma em relação ao ensino de matemática, é frequentemente, 

voltado para o ensino superficial de regras e da linguagem de sinais operatórios, 

mostrando maior preocupação com saber fazer com êxitos os exercícios, sem se 

preocupar com a compreensão dos mesmos, não dando importância a construção 

do aprendizado do aluno. Um dos grandes problemas do ensino da matemática, hoje 

é a valorização de técnicas específicas, como se fossem os únicos meios de se 

resolver problemas. (STAREPRAVO, 2006, p.20). 



 

6 MELHORANDO O ENSINO APRENDIZADO. 

 

Cada aula para os professores de matemática é um desafio, pois, deve-se: 

pensar, analisar, refletir e compreender o conteúdo que será apresentado ao aluno, 

como ele será apresentado, pois cada aluno tem formas diferentes de aprender, 

assim como cada conteúdo pode ser apresentado com recursos diferentes, segundo 

Panizza (2006, p.73), ensinar matemática no enfoque da didática da matemática 

implica aceitar uma mudança profunda nas relações entre os alunos, o professor e o 

saber. 

Porém não basta apenas o trabalho árduo do professor em construir o 

conhecimento o aluno precisa também querem aprender. Segundo Sadovsky (2010, 

p.55) para aprender, os estudantes, por sua vez, precisam assumir a tarefa de 

reconstrução matemática como um projeto pessoal. 

 

Pensamos o espaço da sala de aula como um ambiente de produção, onde 
haja possibilidades para o desenvolvimento pessoal e onde se aceita que os 
alunos possam ficar protegidos da exposição publica, quando esta nada traz 
ao seu autor ou aos seus colegas. (SADOVSKY, 2010, p.83). 

  

Nessa perspectiva as aulas devem favorecer sempre a construção do 

conhecimento do aluno. 

 

Considerar os estudantes sujeitos pensantes, com ideias próprias e 
férteis, capazes de produzir novas ideias, é aceitar que eles também 
precisam pensar “intimamente”, pensar “em rascunho”, ensaiar, 
explorar, rabiscar, “dar-se o luxo” de relacionar suas questões com 
aquilo que é significativo para eles, apelar para representações que 
os ajudem a “ver”. (SADOVSKY 2010, p. 83). 

 

O ensino da matemática será favorecido quando professor e aluno 

trabalharem unidos. (D’ AMBROSIO, 1996, p.98), tudo o que se passa em sala de 

aula vai depender dos alunos e do professor, de seus conhecimentos matemáticos 

e, principalmente, do interesse do grupo, para melhor construção do conhecimento.  

Devido à multiplicidade dos fatores que interferem no processo de ensino 

aprendizagem, não há receitas infalíveis para as situações cotidianas de sala de 

aula, e que a aprendizagem é um processo que se renova constantemente. 

(MIGUEL, 2009, p.16). 



 

CONCLUSÃO 

 

Os educadores devem contribuir para melhorar o aprendizado e favorecer o 

gosto pela matemática com enfoque nos alunos, mostrar suas belezas, dando a eles 

a oportunidade de conhecer e explorar essa ciência, que, se for verdadeiro que 

“ninguém ama o que não conhece”, então fica explicado porque tantos alunos não 

gostam da matemática, pois, se a eles não foi dado conhecer a matemática, como 

podem vir a admira-la? (LORENZATO, 2010, p.34).  Refletindo que os alunos devem 

ser apresentados aos conceitos matemáticos, de modo a valorizar sua construção 

do conhecimento, sempre tendo em mente que quando necessários possamos 

mudar nossa metodologia, e usufruir sempre que possível dos diferentes recursos, 

pois não existe uma receita infalível para se ensinar matemática. Construindo em 

sala de aula um ambiente favorável à troca de informações, pensamentos e 

reflexões sobre cada tema estudado, incentivando os alunos gostarem e aprender à 

matemática sem medo, e que a aprendizagem é um processo que se renova 

constantemente. 
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