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PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

 

RESUMO: O objetivo geral desta pesquisa, a qual teve como unidade de análise a Escola Estadual Dr. Cristiano 

Machado, localizada no município de São Sebastião do Maranhão, MG, é investigar os motivos das dificuldades 

e alternativas de aprendizagem de matemática apresentadas por alunos e por uma professora de 9º ano do ensino 

fundamental, verificando o papel da família frente às dificuldades na aprendizagem de matemática e se o uso de 

computadores pode ser uma alternativa para auxiliar a aprendizagem matemática. De tal maneira, a metodologia 

aplicada se constitui de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Faz-se uma revisão de literatura 

para encontrar experiências já vivenciadas e um estudo de caso, no qual são ouvidas as percepções de 16 alunos 

do ensino fundamental II e de uma professora que atua com esta turma. Para a análise dos resultados, faz-se uma 

discussão, transcrevendo as respostas dos entrevistados conforme foram transmitidas e buscando o apoio dos 

autores selecionados no referencial teórico. Considera-se que existem vários motivos para que o aluno apresente 

dificuldades e as alternativas de aprendizagem estão relacionadas à maior interação com os professores, apoio e 

estímulo dos pais, acompanhamento e reflexão conjunta entre escola e professores, bem como maior interesse e 

estudos por parte dos alunos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade na aprendizagem da matemática é um dos problemas mais comuns no 

sistema educacional Brasileiro. Recentemente muito se tem discutido sobre as dificuldades 

em matemática, ou seja, dos bloqueios que os alunos demonstram para compreenderem o que 

é ensinada nas escolas. É relevante estudar este assunto, devido ao mesmo ser vivenciado no 

cotidiano escolar. Neste local são ouvidas queixas constantes dos professores sobre o baixo 

rendimento dos alunos (as notas baixas), a falta de entendimento dos enunciados e outras 

reclamações que demonstram a necessidade de o professor interagir mais, tanto com o aluno 

quanto com a sua família, a fim de descobrir os motivo e quais recursos seriam apropriados 

para auxiliar a aprendizagem matemática.  

Existem estimativas de que aproximadamente 60% dos alunos sofrem com 

dificuldade na matemática e que é um problema recorrente. De acordo com Resende e 

Mesquita (2013) a matemática é a disciplina que mais gera emoções negativas entre todas as 

que os alunos têm que enfrentar. Estudos anteriores, como, por exemplo, Dantas e Noronha 

(2008) demonstraram que muitas dificuldades estão relacionadas às deficiências na leitura, ou 

seja, há alunos que leem, mas não compreendem, por isso não aprendem outras disciplinas. 

Resende e Mesquita (2013) concluíram que existe necessidade de a professora repensar o 

currículo do curso de licenciatura em Matemática e participar de cursos de formação 

continuada, a fim de melhorar as deficiências, e também adquirir novas metodologias de 

ensino. 

A matemática tem fama de ser extremamente complicada, tanto entre os estudantes 

quanto entre a população em geral. Ao contrário do que muitos acreditam, existem 

investimentos por parte das políticas de educação, esforço contínuo e exigências das 

superintendências de ensino e escolas para que o aluno tenha desempenho satisfatório na 

aprendizagem em matemática, porém é preciso que os educadores consigam compreender a 

origem de tal problema, conforme opiniões de Resende e Mesquita (2013). Além disso, a 

mídia oferece vários recursos de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, videoaula, 

dicionários de matemática, artigos, jogos, enfim, atividades que possam aumentar a 

competência para superar as dificuldades e obstáculos, conforme afirmações de Lima (2008).  

A. Com base em tal premissa, expõe-se o seguinte problema: O que o professor 

de matemática pode fazer para amenizar as dificuldades na aprendizagem da 

disciplina apresentadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental? 

Acredita-se que existam várias causas pelas quais os alunos não aprendem, sendo que 



 

 

podem estar relacionadas às atitudes em relação ao estudo extraclasse, às dificuldades de 

interação e compreensão da metodologia oferecida pelo professor na sala de aula, à falta de 

significação da matemática para a vida prática e até mesmo por deficiências intelectuais. 

Entender os motivos pelos quais tal problema acontece é imprescindível para que se tomem 

posições contrárias neste sentido, principalmente que se tomem atitude de acordo com a 

realidade em que se trabalha. 

Dessa forma, tem-se como objetivo geral investigar os motivos das dificuldades e 

alternativas de aprendizagem de matemática apresentadas por alunos e por uma professora de 

9º ano do ensino fundamental, verificando o papel da família frente às dificuldades na 

aprendizagem de matemática e se o uso de computadores pode ser uma alternativa para 

auxiliar a aprendizagem matemática. Foram ainda definidos como objetivos específicos: a) 

investigar quais são os motivos das dificuldades no aprendizado em matemática; b) averiguar 

o papel da família frente às dificuldades na aprendizagem de matemática; c) analisar se o uso 

de computadores pode ser uma alternativa para auxiliar a aprendizagem matemática.  

A justificativa social desta pesquisa é que ela servirá para a sociedade refletir acerca 

da forma atual de ensino da matemática, uma vez que a mesma faz parte do cotidiano e não 

está presente apenas no ambiente escolar. Assim, por meio de um trabalho que inclua a 

sociedade, existe possibilidade de ampliar a criatividade para o entendimento da matemática.  

 

 2 METODOLOGIA  

 

Trata-se de pesquisa descritiva de campo, realizada na Escola Estadual Dr. Cristiano 

Machado, localizada na cidade de São Sebastião do Maranhão, município brasileiro do estado 

de Minas Gerais. A população escolhida para análise se compõe de 38 alunos, porém utilizou-

se como amostra apenas 16. Além disso, foram ouvidos os esclarecimentos de uma professora 

de matemática do sexo feminino, com experiência de mais de 15 anos de matemática em sala 

de aula com alunos.  Dois  questionários com oito perguntas forma construídos, sendo um 

para a professora de matemática do 9º ano e outro para 16 alunos, contendo perguntas abertas 

e fechadas semelhantes. A fim de isentar os entrevistados de qualquer responsabilidade ou 

problema relacionado à entrevista, todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, TCLE. O próprio pesquisador aplicou os questionários na sala de aula em um 

momento fora das aulas, sem dar opiniões, apenas solicitando aos mesmos que respondessem 

por escrito e com sinceridade.  

Os dados foram analisados de forma quantitativa e qualitativa. Primeiramente os 



 

 

dados foram lançados em tabelas, quadros e gráficos e em seguida, o pesquisador fez o 

registro das respostas dos mesmos exatamente como foram escritos. Em relação às respostas 

da professora, as mesmas foram transcritas exatamente da forma como foram escritas também 

por ela.  

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados das entrevistas efetuadas com 16 alunos 

da turma de 9º ano da Escola Estadual Dr. Cristiano Machado, bem como as respostas de um 

questionário aplicado a uma professora de matemática da mesma escola. 

Perguntaram-se aos entrevistados quais eram, na opinião deles, as causas das 

dificuldades apresentadas em matemática. Ofereceram-se quatro justificativas que poderiam 

demonstrar os motivos pelos quais os alunos sentiam dificuldades em aprender matemática.  

A tabela I apresenta a percepção dos alunos a esse respeito. 

 

Tabela I: Percepção dos alunos sobre as possíveis causas de dificuldades em Matemática. 

Opinião 
Porcentagem de 

concordância 

Atitudes  do aluno em relação ao estudo extraclasse 56% 

Dificuldades de relacionamento e compreensão da metodologia 

oferecida pela professora na sala de aula; 

25% 

Falta de significação da matemática para a vida  prática; (para quê 

aprender matemática);  

19% 

Deficiências intelectuais 0% 

 

Conforme a tabela, 56% dos entrevistados acreditam que a falta de estudo extraclasse 

é a maior causa de dificuldade de aprendizagem. 25% apontaram as dificuldades de 

relacionamento e compreensão da metodologia oferecida pela professora na sala de aula; 19% 

indicaram a falta de significação da matemática para a vida prática, dizendo que não sabem 

para quê precisam aprender matemática; e nem um entrevistado assinalou as deficiências 

intelectuais. 

O quadro I apresenta a análise qualitativa das respostas dada pelos alunos. 

 



 

 

Quadro I: Justificativa da percepção dos alunos sobre as possíveis causas das dificuldades 

relacionadas à aprendizagem em Matemática. 

Opinião Justificativas 

Atitudes do aluno em relação ao estudo 

extraclasse. 

"Os alunos não estudam e nem fazem os deveres 

fora da escola"; 

"Não gosto da matéria"; 

" Porque fora da escola 'agente' esquece dos estudos; 

"É difícil perceber a necessidade de realizar estudos 

extraclasse; normalmente é mais 'atrativo' assistir 

TV e deixo para depois estudar"; 

"Preciso dedicar mais o meu tempo aos estudos 

extraclasse";  

"As pessoas não dão importância para as atividades 

extraclasse e pensam que não precisam de 

matemática para o seu futuro"; 

"Eles têm pouco interesse em chegar a casa e 

estudar, o que se torna um grande problema, pois 

ninguém aprende só na teoria, é preciso exercer a 

prática"; 

"Em nossa escola há muitos alunos desinteressados 

pelos estudos. Muitas vezes acabam atrapalhando as 

aulas, por isso há falta de interesse"; 

Dificuldades de relacionamento e 

compreensão da metodologia oferecida 

pela professora na sala de aula. 

"Talvez o método que a professora utiliza é mais 

difícil de entender e, além disso, alguns alunos tem 

mais facilidade de aprender que outros"; 

"alguns alunos têm falta de interesse"; 

"Às vezes, os professores não aprofundam na 

matéria, deixando um pouco vago na cabeça do 

aluno"; 

"Os professores deveriam procurar formas de 

chamar a atenção dos alunos para o estudo da 

matemática, fazendo dinâmicas e grupos de 

estudos";  

Falta de significação da matemática 

para a vida prática; (para quê aprender 

matemática). 

"Ajudo meus pais no trabalho na roça e não vejo 

necessidade de matemática no meu trabalho"; 

"O aluno não tem o interesse em aprender por causa 

que não tem interesse em nenhum trabalho que 

inclua a matemática"; 

"É difícil entender o porquê do estudo de 

matemática, porque é tão difícil de compreender? 

Não sei na verdade nem onde vou usá-la".  

Deficiências intelectuais. ------ 

Fonte: Souto, 2014. 

 

Foram coletadas ainda as respostas a respeito das dificuldades de leitura e 

compreensão de textos que os  alunos poderiam apresentar, sendo os resultados demonstrados 

no gráfico 1.  



 

 

 

Gráfico 1 - Dificuldades em leitura e compreensão  

 

Fonte: Souto, 2014. 

 

Apurou-se que 89% dos alunos acreditam que não possuem dificuldade em leitura e 

compreensão, porém, os 11% dos entrevistados que admitiram sentir dificuldades, explicaram 

que as mesmas eram em relação ao significado dos termos, dizendo: "às vezes os textos 

trazem palavras que não entendo o significado"; outro afirmou sentir dificuldade em ler e 

entender o que o texto está dizendo, enfatizando que "isso dificulta ainda mais para que eu 

aprenda".  

Percebeu-se que os alunos falaram sobre uma leitura geral, relacionada à literatura, 

porém Filho (2014) e Dantas (2008) falam sobre a deficiência de leitura matemática, "Para 

especialistas, muitos alunos se saem mal em matemática de maneira geral porque não 

conseguem entender o que pede o enunciado", e explicam que uma das razões que podem 

justificar as dificuldades apresentadas pelos alunos de realizar a leitura dos textos 

matemáticos deve-se à falta de domínio desse gênero discursivo e de seu contexto de 

circulação, por não terem tido muito contato com ele ou, mesmo, por desconhecê-lo, sendo 

necessário, portanto, proporcionar a leitura de tais gêneros, de forma interdisciplinarizada.  

O gráfico 2 apontou as respostas dos entrevistados: 

 

 

 

Gráfico 2 - Uso do dicionário nas aulas de matemática 

 



 

 

 

Fonte: Souto, 2014. 

 

Foi possível verificar que, de acordo com a percepção dos alunos, a professora faz 

pouco uso do dicionário para que os mesmos compreendam melhor os termos e as palavras 

utilizadas, que não são claras dentro do contexto ensinado. 10 alunos, ou seja, 63% afirmaram 

não usarem o dicionário e seis deles, o correspondente a 37%, disseram que a professora 

usava sim.  

Atualmente, o aluno tem à sua disposição a mídia, que oferece vários recursos de 

ensino e aprendizagem, como, por exemplo, videoaula, dicionários de matemática, artigos, 

jogos, enfim, atividades que possam aumentar a competência para superar as dificuldades e 

obstáculos, conforme afirmações de Lima (2008). Os próprios alunos, de acordo com seu 

interesse e necessidade podem buscar na Internet materiais de aprofundamento da 

compreensão, e a professora pode levar para a sala de aula dicionários da língua portuguesa 

ou procurar dicionários de matemática, bem como criar um glossário de palavras mais difíceis 

para que o aluno pesquise e se torne mais capacitado.  

Continuando as perguntas, os entrevistados responderam quanto ao tipo de texto 

matemático que era lido nas aulas de matemática. Cada entrevistado poderia marcar mais de 

uma opção, e desta forma registrou-se o oferecimento de acordo com o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Textos matemáticos usados em sala de aula 

 



 

 

 

Fonte: Souto, 2014. 

 

 Constatou-se que os alunos liam textos matemáticos variados na sala de aula, 

destacando-se os desafios, 26% e cheques, 19%. Na sequência, 11% apontaram frases e 

mapas, 6% citaram notícias, 6% plantas e 6% receitas 4% se referiram às tirinhas e enigmas e 

9% citaram outros gêneros textuais, como, por exemplo, gráficos, regras de jogos, pegadinhas 

e problemas do cotidiano. 

Nota-se que o ensino se realiza de acordo com a proposta dos parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) que orientam a professora a fazer um trabalho no qual os 

alunos possam comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar 

resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e 

estabelecendo relações entre ela e diferentes representações matemáticas.  Os textos 

matemáticos, segundo Dantas (2008) representam elementos fundamentais e complementares, 

que constituem condição de possibilidade do conhecimento, em qualquer setor, mas que não 

podem ser plenamente compreendidos quando considerados de maneira isolada. 

Prosseguindo a entrevista, os entrevistados responderam sobre o hábito de fazerem 

os deveres de casa e interagir nas aulas. O gráfico 4 abaixo, apresenta os resultados obtidos: 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - hábito frequente de fazer os deveres de casa e interagir nas aulas 



 

 

 

Fonte: Souto, 2014 

 

Averiguou-se que 12 ou 75% dos alunos interagem na sala de aula e fazem seus 

deveres de casa, enquanto quatro, o correspondente a 25% alegaram não fazer. Oliveira e 

Oliveira (2011) comentam que em relação ao trabalho de casa, a maioria dos alunos não 

dispõe de responsáveis com conhecimentos suficientes para orientá-los, além disso, muitos 

pais ocupam seus filhos no período que estão em casa, por isso estes ficam com pouco tempo 

para os deveres de casa, o que dificulta ainda mais a aprendizagem.  A respeito do apoio, 

incentivo, acompanhamento e participação dos pais na vida escolar e na aprendizagem 

matemática dos entrevistados, apurou-se o exposto no gráfico 5.  

Gráfico 5 - Apoio, incentivo, acompanhamento e participação dos pais 

 

Fonte: Souto, 2014. 

 

Os pais, num total de 69% acompanham a aprendizagem matemática de seus filhos, 

ao contrário de 31% que deixam de fazê-lo. O acompanhamento dos pais é um aspecto 

interessante que pode contribuir para o desenvolvimento do estudante, e mesmo que esse não 

possua conhecimentos matemáticos, pode, sutilmente, dialogar com o filho sobre assuntos que 

envolvam matemática, de forma que este raciocine para encontrar respostas.  



 

 

Resende e Mesquita (2013), dizem que os pais devem proporcionar aos filhos 

oportunidades de usarem a matemática em diversas situações do cotidiano familiar, como, por 

exemplo, dando a eles a tarefa de cuidar do orçamento doméstico, analisar os gastos, usar as 

planilhas do computador e outros programas que possam auxiliá-lo em sua aprendizagem e 

fixação do conteúdo.    

Oliveira e Oliveira (2011) opinam também que a participação dos pais na vida 

escolar deve acontecer enquanto houver necessidade de incentivo e motivação para o filho, e 

elogiam o fato de alguns pais até mesmo se sentarem ao lado do filho, e ficar observando, sem 

interferir. O  distanciamento dos pais da vida escolar dos filhos no período da adolescência 

pode influenciar em problemas futuros. Na adolescência a aproximação familiar é importante, 

até mesmo sob o aspecto profissional, pois os pais ainda são modelos de vida para os filhos. 

Quanto à utilização de mídias como, por exemplo, aparelho de som, DVD, TV, 

computadores com acesso à internet para seu estudo pessoal as respostas obtidas são 

registradas no gráfico 6.  

Gráfico 6 - Utilização de mídias para estudo pessoal 

 
Fonte: Souto, 2014. 

 

Averiguou-se que mais da metade dos alunos, ou seja, 69% responderam 

afirmativamente, contra 31% que alegaram não fazê-lo. Para explicar como tais mídias são 

utilizadas, nove entrevistados disseram o que consta no quadro III; sete não justificaram.  

 

Quadro II: Como os entrevistados utilizam aparelho de som, DVD, TV, computadores com 

acesso à internet, para estudo pessoal: 

 

Alunos  Justificativas 

1 "Fazendo simulados na internet de acordo com a matéria". 

2 "Uso a internet para aprofundar a matéria". 



 

 

3 "Para fazer pesquisas resolver trabalhos...". 

4 "Para fazer trabalhos da escola". 

5 "Trabalhos escolares e outras coisas". 

6 "Uso a internet para realizar meus estudos". 

7 "Em pesquisas de trabalho". 

8 "Utilizo com jogos e pesquisas sobre as disciplinas".   

9 "Para pesquisar quando tenho dificuldades e no uso de fórmulas".   

Fonte: Souto, 2014. 

 

O uso da internet pode ser um diferencial para a aprendizagem, uma vez que ela 

oferece recursos variados e, de acordo com Martins (2009) muito ricos, especialmente o 

computador e a Internet, quando são usadas como um meio e não como um fim, sendo 

utilizados como outra qualquer ferramenta de estudo tal como uma régua, um lápis ou um 

caderno.  

Finalizando a pesquisa com os alunos, os mesmos foram indagados se eram 

incentivados e a escola proporcionava oportunidade de aprenderem ou consolidarem algum 

conhecimento matemático na biblioteca ou no laboratório de informática da escola e 100% 

deles responderam negativamente, deixando claro que o ensino e a aprendizagem  aconteciam  

apenas nas salas de aulas.   

Kipper, Fruet e Kinast (2014) também concordam que a professora precisa adequar 

as ferramentas tecnológicas existentes na maioria das escolas para o ensino-aprendizagem, 

uma vez que elas propiciam a interação e a construção colaborativa de conhecimento, 

evidenciando o potencial de instigar o desenvolvimento das habilidades de escrever, ler, 

interpretar textos e hipertextos. Além disso, pressupõem mudanças na prática docente, como 

também da postura da professora em relação ao uso das mesmas.  

Na primeira pergunta a professora, foi questionado as causas das dificuldades em 

matemática apresentadas pelos alunos do 9º ano, dando a ela opções de respostas, como, por 

exemplo, atitudes do aluno em relação ao estudo extraclasse; dificuldades de relacionamento e 

compreensão da metodologia oferecida pela professora na sala de aula; falta de significação 

da matemática para a vida prática; (para quê aprender matemática); deficiências intelectuais.  

De acordo com a resposta obtida, a professora acredita que os alunos não aprendem 

devido à "falta de significação da matemática para a vida prática, ou seja, eles não sabem para 

quê precisam aprender matemática". 



 

 

Comparando as respostas da professora entrevistada com a dos alunos entrevistados, 

foi possível perceber que embora a professora não deixe de ter razão, a maior causa da 

dificuldade apontada pelos alunos está relacionada às atitudes do aluno em relação ao estudo 

extraclasse, conforme justificativas de nove alunos. Apenas três disseram e justificaram que 

não sabiam para quê aprender matemática.  

A professora justificou que "os alunos não se preocupam em aprender, já que acham 

que não precisam aprender matemática para passar de ano", mas, conforme podem ser 

averiguadas as respostas dos alunos, poucos são os que não se preocupam em aprender. 

Sentiu-se, por isso, que realmente  é preciso haver um tempo na escola para que professores e 

alunos possam conversar e  interagir para que se conheçam melhor e compreendam os 

interesses um do outro, pois somente dessa maneira é que a aprendizagem pode acontecer 

realmente.  

A segunda pergunta desejava saber da professora se observara se os alunos com os 

quais trabalhava apresentavam dificuldades de leitura e compreensão de textos e a resposta foi 

afirmativa, justificando que "a maioria vem com esse déficit de leitura e escrita desde os anos 

iniciais e não fazem questão de aprender, já que o sistema é falho".  

Sentiu-se novamente que a professora estava equivocada, uma vez que apenas dois 

alunos assumiram sentir dificuldades e os outros disseram não sentir nenhuma dificuldade de 

leitura e interpretação. Mais uma vez a ausência do diálogo impossibilitou a professora de 

conhecer as individualidades de seus alunos. É provável que a mesma perceba dificuldades na 

compreensão da linguagem matemática, a qual, assim como a língua materna, precisa de uma 

leitura especial, usando dicionários e facilitadores que possam auxiliar na compreensão.  

O professor de matemática deve proporcionar a leitura de gêneros textuais variados, 

de forma interdisciplinarizada. Para se compreender um texto escrito é  preciso fazer uma 

leitura profunda e reflexiva  e como Longato (2014) aconselha,  trabalhar estratégias de 

leitura, como selecionar, antecipar, localizar, inferir, avaliar informações para que o caminho 

que leva à compreensão ocorra em um processo, que é ensinado e que é aprendido, por meio 

da experiência leitora de professores e alunos. Dantas (2010) indica também  a associação da 

linguagem verbal ou não verbal à matemática, sugerindo que se use desenhos, tabelas, 

gráficos, expressões algébricas, concretizando, assim, a abstração dos símbolos.  

Indagada se nas aulas de Matemática oportunizava aos alunos realizarem atividades 

de leitura e interpretação de textos e questões matemáticas, usando dicionários, a mesma 

respondeu que não, porém seis alunos disseram ter usado o dicionário naquela aula. A 

professora justificou: "até hoje, as aulas que preciso de dicionário, eu mesma dou o 



 

 

significado das palavras e eles anotam". O fato de a professora "dar" o significado das 

palavras e eles anotarem faz com que eles não sintam curiosidade em pesquisar e aprofundar. 

Embora tenha sido selecionados para a pesquisa os alunos que foram considerados possuir 

mais dificuldade e com notas inferiores, por que não solicitar aos mesmos que procurem o 

significado dentro do contexto ou busquem no dicionário pessoalmente?  

Dantas (2008) aconselha que o professor deixe o aluno ser o construtor do 

conhecimento matemático, uma vez que o ensino da matemática limitado na maioria das 

vezes, ao repasse de fórmulas, geralmente não faz o menor sentido para ele, ao contrário, pode 

prejudicar-lhe, caso o mesmo não consiga perceber o significado contextualizado de tal 

ensino, interpretar os enunciados, ver significado nos conceitos e na própria linguagem 

simbólica.  

Quanto ao tipo de texto matemático que a professora oferecia em suas aulas, a 

mesma selecionou mapa, desafios, receita culinária e cheque. Os alunos assinalaram outros 

gêneros textuais também, o que causou estranheza no pesquisador, por não entender quem 

estava equivocado.  Acerca dos hábitos frequentes de fazer os deveres de casa e interagir nas 

aulas, a professora respondeu que os alunos não fazem. Houve generalização nesta resposta, 

pois alguns alunos responderam fazer, o que se constitui em motivo de incertezas para a 

pesquisa.   Em relação ao apoio, incentivo, acompanhamento e participação dos pais na vida 

escolar dos alunos e na aprendizagem Matemática destes, também a resposta foi negativa. No 

entanto, pôde-se verificar que mais de 60% dos pais acompanham a vida escolar dos alunos 

entrevistados.  

Sobre a utilização de aparelho de som, DVD, TV, computadores com acesso à 

internet, para seu estudo pessoal e planejamento de aulas, a mesma disse utilizar a internet 

apenas para uso pessoal, ou seja, para formular atividades e tirar questões do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio). A sugestão de sites utilizados para a pesquisa e para a elaboração 

do exame poderia contribuir para que os alunos se sentissem motivados a fazer uma pré-

análise do que seria ensinado.  

Indagada se incentivava e proporcionava aos seus alunos oportunidade de 

aprenderem ou consolidarem algum conhecimento matemático no laboratório de informática 

da escola disse que não.  Neste sentido, Oliveira e Oliveira (2011) sugerem que sejam usados 

programas computacionais para que os alunos possam criar ambientes de investigação e 

exploração matemática, construir conceitos matemáticos a partir da programação de pequenos 

projetos, e por meio da exploração de diferentes fenômenos geométricos levantarem hipóteses 

e em seguida fazer demonstrações, sendo o professor a pessoa mais recomendada para inserir 



 

 

este recurso no seu planejamento didático e utilizá-lo em suas aulas. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

É importante ressaltar que o educador é de suma importância para o aprendizado do 

aluno, e cabe ao mesmo identificar e compreender suas possíveis dificuldades, bem como os 

interesses, visando desenvolver um bom trabalho, no sentido de ensinar a Matemática em sala 

de aula. Para isso deve-se utilizar de metodologias e recursos adequados ao ensino de 

questões matemáticas que atendam aos diferentes ritmos de aprendizagens dos alunos aos 

quais ministra suas aulas. Sendo assim, o professor precisa conhecer as dificuldades dos 

alunos, discutir com eles seus interesses e necessidades de aprendizagem, demonstrando o 

quanto este conteúdo é importante para o seu quotidiano.  

Conclui-se que existem diversas causas que podem levar a dificuldade no 

aprendizado da matemática, dentre elas, destacam-se às atitudes do aluno em relação ao 

estudo extraclasse, às dificuldades de interação e compreensão da metodologia oferecida pelo 

professor na sala de aula, à falta de significação da matemática para a vida prática do aluno e 

até mesmo por deficiências intelectuais. Além disso, observou-se que os fatores influentes 

sobre o aprendizado podem estar relacionados à metodologia utilizada pelo professor, à 

escola, aos pais e não exclusivamente ao aluno. Por fim, foi possível identificar ainda que a 

interação do docente com os alunos também pode afetar o processo de aprendizado. 
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