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OS DESAFIOS E AS SOLUÇÕES DO ENSINO DA MATEMÁTICA NA ADOLESCÊNCIA  

RESUMO: Ensinar matemática a adolescentes é um desafio a todos os professores da área nos dias 

de hoje. Não se trata mais de expor conhecimentos e aplicá-los, pois, hoje as barreiras são maiores. O 

professor deve driblar a família desinteressada e o aluno focado na tecnologia para ensinar a matéria 

básica que deverá fazer parte de toda sua vida. Busca-se aqui analisar os desafios e propor soluções 

que colaborem com o professor em sua empreitada de ensinar. Uma análise da nova sociedade é 

proposta com aplicação de jogos e utilização da tecnologia como ferramenta aliada. Fatores como estes 

podem colaborar muito educador neste sentido. 

Palavras-Chave: matemática, adolescentes, desafios, soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A educação tem passado por mudanças frequentes e constantes nos dias 

atuais. Há décadas atrás os alunos que se sentavam enfileirados, prestavam extrema 

atenção aos detalhes das aulas, eram cobrados por familiares a terem as melhores 

notas. Nos dias de hoje verifica-se uma nova conotação e visão do que seja a escola 

e a aprendizagem. 

 Quando o assunto é a matemática parece que a situação ainda é mais grave 

devido às dificuldades de concentração, de se manterem quietos e exercerem um 

raciocínio lógico mais denso e concentrado. 

 Não é de hoje que a matemática e seu ensino provocam nos alunos uma 

dificuldade maior, um temor que vem do desconhecido e isso necessita ser mudado 

com urgência para que as gerações futuras possam ter menos desconforto no 

encontro com a matéria.  

 CORREA e MACLEAN (1999) afirmam sobre o assunto: 

 

Atribui-se à natureza complexa do conhecimento matemático o 
desenvolvimento de ansiedade e de atitudes negativas por parte dos 
estudantes em relação à Matemática. Observa-se que, de outra feita, 
esta mesma crença possa gerar uma atitude oposta: a de descaso e 
de racionalização diante do desinteresse do aluno em se apropriar de 
conhecimento tão hermético, onde a expectativa é de que poucos 
possam se sair bem. Neste sentido, não haveria razão para o aluno se 
preocupar com seu desempenho ou mesmo investir no aprendizado 
de Matemática esforço maior do que o mínimo exigido para aprovação. 
(CORREA e MACLEAN, 1999, p. 02) 
 
 

 Sendo assim é preciso avaliar e mudar essa concepção já que a matemática é 

conhecimento necessário, faz parte da vida e desde o momento em que o indivíduo 

nasce, até a hora de sua partida, a matemática é utilizada de forma contextualizada e 

natural fazendo parte do cotidiano de maneira intrínseca e extrínseca.  

 Quando o ensino da matemática refere-se aos adolescentes o desafio é ainda 

maior. Indivíduos nesta faixa etária passam por enormes transformações físicas e 

hormonais além de estarem descobrindo o mundo, a sociedade, a realidades. 

 Ensinar matemática a adolescentes é desafiar-se a si próprio. É ser mais do 

que professor, é ser amigo e orientador onde encontrar soluções e apontar caminhos 

torna-se o desafio principal.  



 
 

 Adolescentes precisam ser motivados a todo o tempo. Essa é uma motivação 

que deve ser feita pelo professor de matemática, pela escola, pela família. 

 VEIGA e ANTUNES (2005) afirmam: 

 

Em suma, a instituição escolar, nos seus esforços de procurar 
remediar os problemas da falta de motivação dos alunos, deverá 
contar com a contribuição das famílias. Por último, os resultados 
sugerem a necessidade de se desenvolverem novos estudos com 
variáveis escolares e pessoais dos alunos, que permitam aumentar o 
leque de resultados e a compreensão dos mesmos, promovendo, 
assim, o conhecimento da motivação escolar e contribuindo para o 

crescimento da investigação científica neste domínio. (VEIGA e 
ANTUNES, 2005, p. 01) 
 
 

 O presente estudo pretende discutir essas questões de forma ampla. Sabendo 

que a família pode colaborar, que a escola pode exercer sua função e que o professor 

é peça da chave desse quebra-cabeças serão discutidas maneiras de melhorar o 

qualidade do ensino da matemática além de fatores motivacionais e maiores desafios 

impostos nos dias de hoje. 

 Pretende-se aqui realizar estudo prático e funcional para atender as 

necessidades dos leitores que se interessarem pelo assunto. 

  

 

2. METODOLOGIA 

 

 O presente estudo fará uma discussão sobre os desafios e dificuldades de se 

ensinar matemática na adolescência. Trata-se de pesquisa básica e objetiva onde 

discussões serão geradas com a intenção de promover conhecimentos úteis.  

 O estudo tem interesse geral, ou seja, atende a estudantes, professores e 

curiosos que desejam compreender as dificuldades e o desinteresse dos adolescentes 

em estudar matemática, desenvolver raciocínios e concentrar-se. Procura-se ainda 

encontrar o caminho para pesquisa qualitativa com vinculo entre subjetivo e objetivo 

numa dinâmica onde os dados indutivos sejam alcançados de forma prática e 

consistente.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 



 
 

3.1 A Adolescência, suas Transformações e o Professor.  

 

 A adolescência é momento de transformações profundas no físico e emocional 

do indivíduo. Ela modifica pensamentos, causa estranhezas e instaura um novo 

momento.  

 É preciso saber lidar com ela em todos os âmbitos e para poder chegar ao 

objetivo de compreender os desafios do ensino da matemática a adolescentes é 

necessários se inteirar desses fatos. 

 O corpo, ao ser bombardeado por hormônios, reage de forma diferente. Os 

interesses se transformam e até para aprender é necessário um esforço a mais do 

aluno e um empenho a mais do professor. 

 Aqui se torna necessário que o professor conquiste o seu aluno através dos 

seus atos não impositivos, mas mostrando que a caminhos que podem ser seguidos 

numa relação de amizade e não de força. 

 OLIVEIRA (2001, p. 257) se expressa colocando que a representação social 

reflete a natureza das regras e das ligações sociais, portanto ela é prescritiva de 

comportamentos e de práticas, definindo o que é lícito, tolerável ou inaceitável em 

dado contexto social, legitimando práticas. 

 Fica claro com esta colocação que não é pela força ou pela imposição que o 

educador conseguirá encontrar a melhor forma de ensinar a matemática, mas pela 

sua consistência de ideias e empatia colocada em sala de aula.  

 Sendo assim, mesmo o adolescente sofrendo transformações físicas e 

emocionais a escola e o professor precisam encontrar caminhos para superar os 

desafios impostos diariamente no ensino da matemática. É necessário encontrar as 

fórmulas e não se pautar na ideia de que os hormônios são os maiores desafios ou 

que o desinteresse constitui um problema.  Necessário se faz mudar este quadro. 

  

 

3.2 O Papel da Família no Despertar do Interesse do Aluno pela Escola e Pela 

Matemática  

 

 A família exerce papel fundamental no estimulo do adolescente e sua 

aprendizagem em sala de aula. Enquanto a família se fez presente, de fato, em casa 



 
 

fiscalizando seus filhos e cobrando deles uma postura de estudantes com 

compromissos e responsabilidades tudo acontecia de maneira mais fácil. 

 Nesse caso os alunos rendiam mais, eram acompanhados em suas 

dificuldades por familiares e eram cobrados a renderem e a compreenderem a 

matéria.  

 Com o advento da mulher no mercado de trabalho, a necessidade de aumentar 

a renda, a instauração de uma nova dinâmica de vida, implementação da tecnologia 

de forma mais persistente, muito mudou. 

 SZYMANSKI ( 2004) explica sobre a família e a escola:  

 

A visão “essencialista” de família propõe estrutura, organização e 
valores definidos, no sentido de ser o “melhor” modo de se viver. É 
intensamente veiculada pelos meios de comunicação, livros didáticos 
e por instituições da sociedade, implicando um tratamento dessas 
instituições em relação às famílias. (SZYMANSKI, 2004, p. 06) 
 

 
 Segundo o autor, quando havia essa visão, as famílias eram mais organizadas, 

definidas e estruturadas. A situação hoje não é mais chorar a família que já não existe, 

mas tentar encontrar maneiras de fazer com que os adolescentes sejam resgatados 

para a aprendizagem e permitir que as novas famílias encontrem um novo modelo e 

forma de acompanharem os estudos de seus filhos. 

 Talvez de houver mais presença, mais cobrança, mais atitude em família algo 

poderá mudar não só no ensino da matemática, mas em toda a educação. 

 CASARIN (2007) coloca: 

 

A escola e nós educadores não podemos esperar que o caos venha 
nos assombrar sem que estejamos preparados. Desconhecemos o 
futuro e presenciamos algo preocupante que aponta para um contexto 
nada agradável no campo familiar no que se refere à educação dos 
filhos que nos são confiados como alunos. Hoje temos números 
assombrosos de reprovações e nem por isso paramos para analisar o 
que está acontecendo. Se os pais acompanharem o rendimento 
escolar do filho desde o começo do ano, poderão identificar 
precocemente essas tendências e, com o apoio dos professores, 
reativar seu interesse pela aprendizagem.(CASARIN, 2007, p. 16) 
 

 Dessa maneira é preciso chamar os pais à realidade pedindo que busquem 

pelos seus filhos, que avaliem suas dificuldades, que tentem mudar o caos que está 

sendo instaurado que colaborem com a escola na promoção do ensino de matemática.  

 



 
 

 

3.3 O Professor de Matemática, os Desafios do Ensino do Conteúdo em Sala de 

Aula e Possíveis Soluções.  

 

 Visto que a discussão já foi feita e que há fatores externos à escola a serem 

considerados como mudanças no organismo, falta de acompanhamento familiar, 

interferências da tecnologia há que se entender, agora, que o professor precisa 

encontrar maneiras de ensinar. 

 Apontar os desafios e identificar os problemas são os primeiros passos para 

propor soluções. Sabendo dos desafios de tentar fazer com que o aluno se interesse 

pela matemática fica evidente a necessidade de programar mudanças e colocar novas 

formas de se ensinar. 

 GRANDO (2000) expõe sua opinião sobre o assunto e afirma que o 

conhecimento da matemática e proposição de jogos lúdicos sejam o primeiro passo 

para promover o interesse. É preciso saber usar bem os jogos fazendo deles uma 

ponte para propor mais conhecimento. 

 

 Acredita-se na relevância de se evidenciar para os professores 
do ensino fundamental e médio e pesquisadores na área, a 
importância de se resgatar a imaginação na constituição do processo 
de abstração do aluno nas aulas de Matemática. Na verdade, o 
paradigma educacional baseado em jogos destaca-se como 
ferramenta educacional pelos seus aspectos interativos, que 
proporcionam aos alunos a geração de novos problemas e de novas 
possibilidades de resolução, constituindo-se, dessa forma, em um 
suporte metodológico que possibilita ao professor, educador-
pesquisador, resgatar e compreender o raciocínio do aluno e, dessa 
maneira, obter referências necessárias para o pleno desenvolvimento 
de sua ação pedagógica (avaliação). (GRANDO, 2000, p. 06) 

 

  Dessa maneira, no resgate da motivação e da compreensão do raciocínio 

lógico o professor poderá encontrar sucesso em sua empreitada. A autora ainda 

coloca a necessidade de se associar ao lúdico as noções básicas da matemática, seus 

conceitos e aplicabilidade. 

 Outra possibilidade de ensino da matemática apontada por CANAVARRO 

(2011) é de caráter exploratório. A autora considera que adolescentes podem explorar 

a matemática de forma autônoma sob o olhar de supervisão do professor. A partir daí 



 
 

podem surgir discussões sobre o dia a dia, sobre noções matemáticas cotidianas que 

podem provocar a vontade de aprender dos alunos. 

 

 Esta prática realiza-se já em sala de aula e é muito apoiada pelo 
trabalho realizado pelo professor na antecipação. A monitorização 
corresponde à apropriação por parte do professor das estratégias e 
resoluções que os alunos realizam durante o trabalho autónomo com 
o objetivo de avaliar o seu potencial para a aprendizagem matemática 
a promover na turma. Ao monitorizar, para além de verificar se os 
alunos estão a trabalhar na tarefa, o professor dedica-se a: observar 
e ouvir os alunos ou grupos; avaliar a validade matemática das suas 
ideias e resoluções; interpretar e dar sentido ao seu pensamento 
matemático, mesmo que lhe pareça estranho e/ou não o tenha 
antecipado; ajudar os alunos em dificuldade a concretizar resoluções 
que tenham potencial matemático relevante para o propósito 
matemático da aula. (CANAVARRO, 2011, p. 03) 

 

 Outro caminho que pode ser visto como possível solução é o uso da tecnologia 

no ensino da matemática. Já que os alunos se interessam por informática, tecnologia 

e suas aplicações na vida cotidiana, por que não fazer uso desse recurso em sala de 

aula?  

 A tecnologia e a informática podem ser ferramentas interessantes neste 

processo permitindo que o aluno adolescente possa unir sua fonte maior de interesse 

à aprendizagem do conteúdo.  

 BITTAR (2011) coloca sobre o assunto: 

 

Diversas investigações realizadas nos últimos trinta anos mostram que 
a tecnologia pode contribuir de diferentes modos com o processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática. Ela pode se constituir em uma 
ferramenta de auxílio à compreensão do raciocínio do aluno, de suas 
dificuldades e compreensões, além de ser uma poderosa ferramenta 
na elaboração de atividades que favoreçam a aprendizagem e até 
mesmo a individualização da aprendizagem, contribuindo com a 
autonomia do aluno. (BITTAR, 2011, p. 158) 

  

 Já sabendo disso o uso dessa ferramenta é importante no auxilio do professor 

de matemática. Mas de que forma? Através de jogos, salas multimídias e aplicativos, 

quando há a possibilidade. É evidente, no entanto, que o professor de matemática não 

pode excluir a teoria das suas aulas ou os exercícios de aplicação do conteúdo.  

 No entanto, o que é mais importante a ser considerado é o que afirma ALMIRO 

(2004) sobre o novo papel do professor de matemática: 

 



 
 

Claro que este novo papel exige uma atitude diferente do professor, 
no modo como encara a sua profissão, que vai para além do bom 
senso e da boa vontade baseados na sua experiência profissional. Na 
verdade, são vários os autores que defendem que a reflexão sobre as 
práticas pode ser o elemento chave na transformação dos professores 
e das escolas. 
 

 Sendo assim, o profissional de hoje precisa exercer um papel mais reflexivo 

seja em qual for a atividade proposta em sala de aula. O professor não é mais o mero 

transmissor do conhecimento, mas ele é o fundamentador, o mediador entre o 

conhecimento da matemática e o novo mundo que está diante dos olhos da sociedade. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os desafios de se ensinar matemática para adolescentes deve ser avaliado 

com cautela sob vários pontos de vista. Além de o adolescente passar por 

transformações hormonais e no corpo, há que se contar ainda com a ausência da 

família e com o apelo tecnológico que a sociedade coloca. 

 Compreende-se, no entanto, que o professor de matemática não pode deixar 

de exercer seu papel de educador e transmissor de conhecimentos específicos. É ele 

quem detém o conhecimento matemático a ser explorado e pode ensiná-lo. 

 Sendo assim se faz necessário analisar os desafios, propor metas e soluções 

para os problemas encontrando os melhores caminhos. 

 Durante a análise deste trabalho verificou-se que apontar apenas os problemas 

não faz com que as soluções possam ser encontradas. É necessário mais. É 

importante investir na família chamando-a para dialogar na escola além de propor 

jogos matemáticos interessantes, ferramentas de caráter exploratório e se aliar à 

tecnologia como meio para se encontrar o sucesso. 

 No mundo do imediatismo onde não é necessário parar pensar e avaliar é 

necessário ensinar ao adolescente que a matemática precisa ser ponderada. Ela traz 

resultados diretos em seus problemas, mas precisa ser trabalhada em sala de aula de 

uma maneira mais dinâmica para atrair os olhares e interesses do aluno. 

 Somente por este ângulo o professor de matemática poderá alcançar formas 

para voar mais alto com seus alunos alcançando seus objetivos prioritários de 

aprendizagem. 
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