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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso descreve uma pesquisa que tem por objetivo examinar 

as razões que os alunos apresentam para dizer que a Matemática é difícil. Essa pesquisa foi 

realizada com alunos da Educação Básica de uma escola pública no município de São Sepé 

(RS). Inicialmente, identificou-se quais eram as dificuldades em Matemática enfrentadas por 

alunos da Educação Básica e em seguida, investigou-se aspectos históricos que podem estar 

relacionados com essa representação que os estudantes possuem dessa ciência. O trabalho foi 

desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa, realizada durante o estágio de regência, nas 

aulas de reforço e nas atividades do Grupo de Estudos Orientados (GEO), vinculadas ao 

estágio supervisionado da Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA). Utilizou-se como instrumento de pesquisa um diário de aula, em que 

foram registradas observações feitas pela acadêmica durante o processo de pesquisa, no 

estágio de regência e nas aulas de reforço. Durante a pesquisa a acadêmica utilizou-se de uma 

entrevista realizada com alunos do 1º ano do Ensino Médio. Tais observações registradas no 

diário de aula e o material obtido durante as entrevistas, foram analisados a partir da Análise 

Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2011). Com os dados obtidos, foi possível 

construir duas categorias de estudo: Dificuldade de Aprendizagem e Abordagem 

Metodológica, as quais emergiram a partir das observações realizadas e da entrevista com os 

alunos. Dentre os resultados, destaca-se que diferentes fatores favorecem para o aluno 

adquirir aversão a Componente Curricular Matemática. Alguns desses motivos é o fato de 

conviver com uma turma lotada de alunos, e o relacionamento entre estudante e professor. 

Percebe-se diferentes motivos relacionados à aprendizagem dos alunos, e a importância de um 

relacionamento adequado em sala de aula, entre estudantes e professor. É importante que 

estudantes sintam-se a vontade para esclarecer dúvidas e a reflexão do docente quanto à 

qualidade de suas aulas. 

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem, Educação Básica, Matemática. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Matemática com base nas pesquisas de D'Ambrosio é entendida "como uma 

estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua história para explicar, para 

entender, para manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu 

imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural" (MALLMANN; 

SANTOS, 2005). Essa afirmação permite afirmar que o papel da Matemática é entender a 

realidade em que se vive, e assim melhorar o convívio com o contexto natural e cultural.   

A Matemática, nas escolas, geralmente é vista pelos estudantes como uma componente 

curricular difícil. Segundo Silveira (2002, p. 1), “o fato de a Matemática reprovar 

significamente o aluno na escola e ser aceita sem contestações pela comunidade escolar, leva-

nos a fazer algumas reflexões sobre o fracasso do aluno na disciplina, levando em conta a 

justificativa de que a matemática é difícil”. Então, discordando da ideia de que tal área do 

conhecimento é difícil e complexa, e que a classificam em difícil ou fácil em relação às 

demais componentes do currículo, pretende-se investigar porque estudantes consideram 

complicado seu entendimento.  

 Conforme Silveira (2011), outra expressão usual em relação à Matemática é dizer que 

o entendimento dela é para poucos. Para muitas pessoas, a Matemática encontra-se em um 

pedestal e seu acesso ou compreensão é exclusivo para alguns. Essa representação vem desde 

os ensinamentos e as práticas pitagóricas, que deixaram evidenciadas a intolerância de 

Pitágoras com os que não sabiam resolver os problemas que propunha e a importância que 

esse filósofo dava a matemática. Tal ponto de vista contribui para que a Matemática seja 

caracterizada como um conhecimento difícil e reservado para poucos. 

 De acordo com Silveira (2011), a representação de que a matemática é difícil, é um 

discurso pré-construído, que remonta da antiguidade: 

Os efeitos do discurso pré-construído é que oferecem a dimensão do hiperconceito 

da matemática, o que se deve a sua metalinguagem, que é considerada de difícil 

acesso. Não é o discurso em si que oferece este hiperconceito à matemática, porque 

ele é relativo à memória, já que está disperso em todas as falas, em todos os lugares 

de significação e por sua vez esconde-se nas relações entre os sujeitos, aluno e 

professor. Estes lugares de significação dados à matemática interferem na relação 

entre o sujeito que ensina e o sujeito que aprende. A ruptura destes significados é 

impossibilitada, pois os efeitos do discurso pré-construído estão apagados pela 

pedagogização da matemática, a qual fica mediando o acesso aos saberes que 

constituem o discurso matemático (SILVEIRA, 2011, p. 766 e 767). 

 

O aluno aceita o sentido do discurso pré-construído, repetindo que a matemática é 

difícil, e ainda acrescenta a sua representação de dificuldade sobre tal componente curricular. 

Assim, além das dificuldades que os estudantes dizem ter em relação ao seu estudo, essa 
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representação é reforçada pelos fatos históricos e, também, pelos discursos legitimados pela 

sociedade. Ao contrário do que acontecia no Instituto de Pitágoras, os alunos que possuem 

dificuldades em matemática atualmente, são aceitos no ambiente escolar sem nenhuma 

contestação, já que esta é vista como uma área de difícil compreensão, sendo naturalizado o 

fato de os alunos terem dificuldades de aprendizagem.  

 Segundo Almeida (2006) a discalculia é um transtorno de aprendizagem que causa a 

dificuldade em matemática. Esse transtorno também é um dos causadores da dificuldade que 

alguns alunos têm em Matemática. Para esses estudantes a dificuldade em Matemática não se 

dá pelo fato de simplesmente acharem tal componente curricular difícil, ou aceitar seu 

entendimento complicado, mas sim porque a discalculia impede o aluno de compreender os 

processos matemáticos. Então, pretende-se entender porque tal componente curricular é 

complexa para alguns alunos, e o que leva os estudantes a dizerem que a Matemática é difícil, 

mas não utilizando-se de fatores mentais. 

 Outros estudos relacionados à aversão a Matemática são realizados, nos cursos de 

graduação, como: O Olhar do Aluno para a Matemática de autoria Zat Ancilla Dall Onder 

(2009). Nesse trabalho a autora analisou a aversão à matemática daqueles alunos que 

escolhem um curso de graduação, na qual pensam que não têm Matemática, por não gostarem 

de tal área do conhecimento. Neste trabalho, a autora pesquisou acadêmicos de um curso de 

graduação, ao contrário da pesquisa que será realizada, que terá como proposta, pesquisar 

alunos da Educação Básica, e assim entender à aversão ao estudo da Matemática com base 

nos discursos em sala de aula. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Examinar as razões que os alunos apresentam para dizer que a Matemática é difícil. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as causas do receio da Matemática por alguns alunos da Educação 

Básica. 

 Apontar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes em Matemática. 

 Compreender como os discursos em relação à dificuldade de aprendizagem na 

Matemática influenciam na postura do estudante. 
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1.2 Justificativa 

O interesse em pesquisar as dificuldades dos alunos em Matemática teve início quando 

eu era aluna da Educação Básica, ao ver meus colegas manifestarem de como tal componente 

curricular é difícil. Entendo que existem estudantes que têm dificuldades em Matemática, mas 

será que o fato de atribuírem tal caracterização à ela, não faz o aluno ser desestimulado a 

tentar compreendê-la? A partir dessa hipótese é que, então pretende-se compreender os 

motivos que levam os estudantes a dizerem que a Matemática é difícil.  

Outra questão é quando o estudante reprova em Matemática, e tanto professores como 

pais e colegas, aceitam com naturalidade a reprovação devido às caracterizações que lhes são 

atribuídas. De acordo com Silveira (2002), a justificativa que a comunidade escolar dá a esta 

“incapacidade” do aluno com está área do conhecimento é que “matemática é difícil” e o 

senso comum confere-lhe o aval. Mas um aluno reprovar em Matemática é justificável, ao 

contrário da reprovação em qualquer outra componente curricular, como Geografia ou 

História. Nessas componentes curriculares atribuem-se a hipótese de que este aluno não 

estudou, mas será que as reprovações em Matemática não diminuiriam se os estudantes se 

empenhasse no seu estudo. 

Discordando da ideia de que é justificável um aluno reprovar em Matemática, por essa 

ser caracterizada como difícil, realizou-se uma pesquisa qualitativa, com estudantes da 

Educação Básica, de uma escola pública no município de São Sepé – RS. A investigação se 

deu durante o estágio de regência e através de entrevistas realizadas nos encontros de um 

Grupo de Estudos Orientados (GEO), atividades previstas no estágio supervisionado do curso 

de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Para alguns a aprendizagem em Matemática é tão difícil que se torna motivo de 

aversão e desinteresse por ser caracterizada como difícil. Seu entendimento torna-se 

comprometido pelas representações construídas sobre essa aprendizagem. Os alunos sentem 

dificuldade em Matemática e muitas vezes são reprovados na componente curricular. Outros 

encontram dificuldades em aplicar a Matemática em algum contexto, ou mesmo se perguntam 

“onde vou aplicar essa Matemática?”, não compreendendo o papel dessa área do 

conhecimento na sociedade.  

 Quando nos deparamos com tais questionamentos dos alunos em relação à 

Matemática, de como ela é difícil, ou não entendem o porquê de estudá-la, cria-se a incerteza 

da importância atribuída a tal componente curricular. Acredita-se que a sociedade em geral 

compreende como a Matemática interfere no mundo em que vivemos, considerando que: 

A Matemática não é uma ciência cristalizada e imóvel; ela está afetada por uma 

contínua expansão e revisão dos seus próprios conceitos. Não se deve apresentar a 

Matemática como uma disciplina fechada, homogênea, abstrata ou desligada da 

realidade. Ao longo do tempo, ela esteve ligada à diferentes áreas do conhecimento, 

respondendo a muitas questões e necessidades do homem, ajudando-o a intervir no 

mundo que o rodeava (SANTOS; FRANÇA; SANTOS, 2007, p. 9). 

 

Mesmo atribuindo importância à Matemática, alguns alunos sentem-se frustrados 

quando não a compreendem. Nesse caso, costumam apresentar diferentes motivos para seu 

insucesso. O mais utilizado pelos estudantes é de que “matemática é difícil”, e assim a 

aprovação é mais complicada em relação às demais componentes curriculares. Torna-se, 

assim, justificável a reprovação em Matemática, mais do que em qualquer outra componente 

curricular. 

Um dos motivos dos conflitos existentes na reprovação em Matemática são as 

mudanças nas caracterizações que se atribuem a mesma, durante o decorrer das décadas:  

Nas décadas de 40 e 50 do século passado, o ensino da Matemática caracterizou-se 

pela memorização e mecanização, também conhecido como “ensino tradicional”. 

Nos anos 60 os currículos de Matemática passaram por uma reformulação 

acentuada, como reflexo do movimento internacional da “Matemática Moderna”. Na 

década de 70 foram evidenciados o abstrato e o formal, sem objetivar as aplicações, 

como resultado de novos programas elaborados no espírito da Matemática Moderna. 

Nos anos 80, buscou-se valorizar, na aprendizagem da Matemática, a compreensão 

da relevância de aspectos sociais, antropológicos, linguísticos, além dos cognitivos. 

Nos anos 90, surgiu o que ficou conhecido como “ensino renovado” (SILVA, 2005, 

p.1 e 2). 

 

 Percebe-se que durante muitos anos, a Matemática tem recebido várias 

caracterizações, devido à complexidade de que lhe é atribuída. Tais caracterizações surgiram 

pela necessidade de propor novas mudanças na Educação em Matemática. Através desse 
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esforço, tenta-se desmistificar a Matemática como sendo a vilã nesta área do conhecimento, 

pois o pensamento matemático é visto como: 

Um processo em que é possível aumentar o entendimento daquilo que nos rodeia, 

afirmação possível de transferir para a disciplina acadêmica da matemática, não 

tanto como corpo de informação e técnicas, mas como método para fazer a mente 

trabalhar (BRAVO; HUETO, 2006, p. 15). 

 

 Outro sentido de dificuldade em Matemática é quando esta é caracterizada através dos 

mitos, citados por Silveira (2002) “A eterna dificuldade com a matemática”, “a histórica 

dificuldade enfrentada por professores e estudantes no ensino da ciência dos números”, “o 

mito de que a matemática é disciplina difícil”, “o mito de que só aprende matemática quem é 

inteligente” e, “o mito de que matemática é difícil e feita para alguns iluminados”. Percebe-se 

que os mitos tem influência muito forte no aprendizado em Matemática, pois através dessas 

caracterizações a componente curricular é vista pelos alunos como difícil, e impossível sua 

compreensão. E aqueles que a compreendem, são caracterizados como privilegiados, ou os 

gênios da Matemática. 

 Os mitos atribuídos a Matemática, tem um sentido histórico, pois quando fala-se que 

Matemática é para poucos, essa expressão vem desde a aparição dos filósofos de Pitágoras, 

pois para fazerem parte do instituto pitagórico os candidatos eram submetidos a provas 

extremamente difíceis, e as condições para a realização da mesma eram insuportáveis. Assim, 

poucos dos candidatos conseguiam vencer a prova, muitas vezes derrubados pelo cansaço e as 

condições que lhe eram impostas. Assim, desde muito tempo a Matemática é vista como 

difícil, e essa definição é aceita pela sociedade sem contestações.  

 Tais caracterizações atribuídas à Matemática é uma maneira que os alunos encontram 

para justificar a reprovação na componente curricular ou sua aversão sobre ela. Destacando a 

importância que Hueto e Bravo (2006) atribuem ao dizer, que cada um (alunos, por exemplo) 

tem o seu estilo de aprendizagem e os conteúdos, sua particular forma de abordá-lo, percebe-

se assim, uma maneira de enfrentar as dificuldades e reduzi-las quanto possível.  

 Outro motivo do insucesso do aluno na Matemática pode ser pelo fato de que: 

O estudo prematuro de certos conteúdos pode ser causa de bloqueios ou fracassos, 

assim como o enfoque da aprendizagem a partir de leis e princípios gerais para 

chegar supostamente à sua aplicação (HUETE; BRAVO, 2006, p. 21). 

 

 É importante que o professor de Matemática tenha cuidado para trabalhar os conteúdos 

matemáticos conforme a idade e condição de seus alunos, pois ao contrário, o estudante 

poderá ter dificuldades mais sérias com a aprendizagem nesta componente curricular. 
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 No ensino de Matemática, encontramos quatro tipos de aprendizagens: memorização, 

que é entendida como uma estrutura que tem por finalidade armazenar, a longo prazo, as 

novas informações, já a aprendizagem algorítmica necessita da memória para entender o 

método exato. A aprendizagem de conceito possui o caráter de abstração que a Matemática 

possui tornando difícil a definição de conceito matemático e que predomina a construção 

hierárquica de alguns conceitos sobre outros, o que dificulta tal definição, e a resolução de 

problemas consiste em facilitar o conhecimento das habilidades básicas e dos conceitos 

fundamentais que a Matemática exige e assim relaciona-los (BRAVO; HUETO, 2006). 

É importante refletirmos como trabalhar o processo de ensino/aprendizagem da 

matemática. Quando é disponibilizado ao aluno um processo de aprendizagem, adequado ao 

período que o estudante se encontra, é possível que as compreensões e habilidades na 

matemática se desenvolvam, pois como Bravo e Hueto (2006) esclarece, esse processo 

depende de alguns fatores, tais como: variabilidade dos conteúdos, tempo dedicado a cada um 

deles, sequências de potencialização, grupos reduzidos, a utilização de estratégias de ensino 

apropriadas ao estágio que o aluno se encontra e consideração das diferenças de cada 

estudantes. Percebe-se que a aprendizagem em Matemática, não depende de apenas um dos 

envolvidos nesse processo, aluno ou professor, mas sim de um conjunto de fatores essenciais 

para o transcorrer do processo de aprendizagem do estudante. 

 

3 METODOLOGIA 

 Durante a pesquisa utilizou-se de uma abordagem qualitativa. Para Moraes e Galiazzi 

(2011), a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos que 

investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação. A 

característica desse tipo de pesquisa não é comprovar ou testar hipóteses, mas sim 

compreender o fenômeno estudado durante a pesquisa.  

 A pesquisa foi realizada através das observações feitas pela acadêmica durante as 

atividades desenvolvidas no estágio de regência e nas aulas de reforço, em que utilizou-se 

como instrumento de pesquisa a produção dos dados, um diário de aula. Para Zabalza (2004), 

diários de aula são documentos em que professores anotam suas impressões sobre o que vai 

acontecendo em suas aulas. Neste documento foram feitas observações durante as aulas no 

estágio, com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental e do 1° ano do Ensino Médio, de uma 

escola pública no município de São Sepé-RS. Assim, durante as aulas, foram observadas os 

tipos de dificuldades em Matemática encontradas pelos alunos, e assim realizou-se o seu 
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registro no diário de aula. A utilização deste diário serviu como instrumento de investigação. 

Dessa maneira, a acadêmica registrou nesse documento suas observações e comentários dos 

estudantes a respeito da componente curricular Matemática. 

 Para complementar a pesquisa, utilizou-se os encontros do Grupo de Estudos 

Orientados (GEO) realizados no estágio II de Matemática, bem como entrevistas com os 

estudantes do 1º ano do Ensino Médio, que foram gravadas em áudio e em seguida transcritas 

para o papel, e assim tentar compreender a visão que os alunos têm sobre a Matemática. Para 

auxiliar no decorrer da entrevista com os estudantes, usou-se de perguntas pré-estruturadas, 

que estão dispostas no quadro a seguir.  

Quadro 01: Perguntas pré-estruturadas para realização da pesquisa 

Perguntas  

1)Como é seu relacionamento com a componente curricular matemática? 

2)Quando você começou a ter dificuldade em matemática? Por quê? 

3) Como é seu relacionamento com os professores de matemática? 

4) Você considera a matemática como uma componente curricular difícil? Por quais 

motivos? 

5) Em sua opinião a metodologia que o professor utiliza nas aulas é adequada para a 

turma? Se essas metodologias fossem mudadas, você acha que aumentaria o interesse 

dos alunos pela disciplina de matemática? 

6) Qual a visão que você acha que a sociedade tem em relação à matemática? 

7) Em sua opinião você acha que os estudantes reprovam em matemática por quais 

motivos? Como você percebe isso? 

  

Durante a realização das entrevistas, utilizou-se também o diálogo como auxílio na 

pesquisa, conforme as respostas dos alunos. Nessa perspectiva, segundo Moraes (2010) 

aplica-se o Método Clínico de Piaget, que consiste num diálogo com o estudante, de forma 

sistemática, de acordo com o que ele vai respondendo ou fazendo. Através das indagações, 

pretende-se criar um diálogo em que o estudante expresse suas maiores dificuldades e como 

identificá-las em determinadas situações, e assim caracterizando a Matemática como uma 

componente curricular difícil. Dessa maneira, a pesquisadora utilizou perguntas pré-

estruturadas (quadro 01) durante as entrevistas, mas no decorrer destas, utilizou-se o Método 

Clínico de Piaget. No transcorrer das entrevistas foram necessários novos questionamentos, e 

assim construiu-se um diálogo entre pesquisadora e estudantes.  

Para auxiliar na análise dos dados dessa pesquisa, utilizou-se a Análise Textual 

Discursiva, que para Moraes e Galiazzi (2011), é um método que propõe-se a descrever e 

interpretar alguns dos sentidos que a leitura de um conjunto de textos pode suscitar.  

Esse tipo de análise foi utilizada para que a partir das observações registradas nos 

diários de aula do estágio de Matemática do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e por 
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meio do diálogo construído através do Método Clínico, consiga-se interpretar os registros 

através da leitura, e assim descrever as principais dificuldades dos alunos. A metodologia de 

Análise Textual Discursiva (ATD) pode ser compreendida, como: 

Um processo auto-organizado de construção de compreensão em que novos 

entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três componentes: a 

desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o estabelecimento de relações 

entre os elementos unitários, a categorização; o captar o emergente em que a nova 

compreensão é comunicada e validada (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 12). 

 

A desmontagem dos textos é o primeiro elemento desse ciclo. Examina-se tentando 

entender o significado da leitura e seus diversificados sentidos. Através da unitarização é que 

se pode recortar e fragmentar o texto, exigindo o envolvimento do pesquisador. Nessa 

pesquisa a desconstrução aconteceu quando foi realizada a entrevista com os alunos, no GEO 

e nos dados registrados a partir das observações no estágio de regência. Após a unitarização, é 

preciso fazer-se o processo de codificação, que serve para identificar as unidades de 

significado que correspondem aos textos originais determinados pelos sujeitos de pesquisa e 

pelo diário de aula. Os sujeitos participantes da pesquisa foram referenciados como alunos e 

diferenciados pelos números que corresponde a cada um, como mostra o quadro 02 a seguir. 

Os alunos que participaram da entrevista foram os mesmos que participaram do GEO durante 

o estágio II em Matemática, e a faixa de idade deles é de 15 e 16 anos. 

 

Quadro 02: alunos participantes da pesquisa. 

SUJEITO CARACTERIZAÇÃO 

Aluno 1 A1 

Aluno 2 A2 

Aluno 3 A3 

 

A categorização é o segundo momento da metodologia, ela é descrita por Moraes e 

Galiazzi (2011), como um processo de comparação constante entre as unidades definidas no 

momento inicial da análise levando a agrupamentos de elementos semelhantes. Nesse sentido, 

busca-se aglutinar as concepções e vozes dos sujeitos de pesquisa, de maneira a formar as 

categorias emergentes ou principais que irão explicar o fenômeno investigado. Em conjunto 

produzem os elementos necessários para construção do metatexto que pretende-se escrever. 

Ao realizar a leitura das respostas dos estudantes na entrevista, surgiram quatro 

unidades de significado denominadas pela pesquisadora: Dificuldade Algébrica, Formação 

Docente, Lúdico e Metodologia. Sendo assim, é necessário categorizar essas unidades de 

significado, então para melhor categorização agrupou-se as unidades conforme suas 
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semelhanças. Assim, resultaram duas categorias que intitulou-se: Dificuldade de 

Aprendizagem e Abordagem Metodológica.  

Para compreender o fenômeno estudado, utiliza-se o último elemento de análise, o 

metatexto. Para Moraes (2003) representa um esforço em explicitar a compreensão que se 

apresenta como produto de uma nova combinação dos elementos construídos anteriormente. 

 A figura a seguir mostra a evolução das etapas da análise, através da utilização da 

Análise Textual Discursiva.  

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 Após a produção das duas categorias, em que se analisa e se interpreta os dados 

obtidos na pesquisa qualitativa, é necessário a análise dessas categorias. 

Essa produção escrita, concretizada a partir das análises e interpretações de uma 

investigação, não constitui expressão objetiva dos conteúdos de um “corpus” de 

análise, mas representa construções e interpretações pessoais do pesquisador, tendo 

sempre como referência uma fidelidade e respeito às informações obtidas com os 

sujeitos da pesquisa (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 94). 

 

 Através da análise o pesquisador constrói sua interpretação sobre o assunto 

pesquisado, o que pode ser diferente de outro pesquisador em que analisa-se os mesmos 

dados. O crédito atribuído à pesquisa é na veracidade das informações obtidas pelo 

pesquisador e na conclusão que o pesquisador adquire ao analisar os dados. Nessa pesquisa, a 

análise foi realizada através de uma entrevista realizadas com alunos, em que através das 

respostas deles é que conseguiu-se construir as seguintes categorias: Dificuldade de 

Aprendizagem e Abordagem Metodológica.  

 No que refere-se à Dificuldade de Aprendizagem, além das falas dos alunos durante a 

entrevista e através das observações realizadas nas aulas, é comum nos depararmos com falas 

caracterizando a componente curricular Matemática, como difícil. Uma das justificativas é 

que os alunos não entendem os cálculos que são realizados, como uma das observações feitas 

Dificuldade de 
Aprendizagem 

Dificuldade 
Algébrica 

Abordagem 
Metodológica 

Formação 
Docente 

Lúdico 

Metodologia 
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pela pesquisadora durante as aulas de regência e reforço numa turma de 7º ano do Ensino 

Fundamental: 

Percebi a dificuldade dos alunos com os sinais no final dos cálculos (Diário de aula, 

29 de outubro 2013). 

 

Percebi que os alunos tem dificuldade em número em módulo e divisão dos números 

racionais (Diário de aula, 31 de julho 2013). 

 

 Com relação a abordagem Metodológica, encontram-se três características que 

ajudaram a construir tal categoria, a formação docente, utilização do lúdico nas atividades 

pedagógicas e a metodologia utilizada pelo docente na sala de aula. Essas características, 

assim como nas entrevistas realizadas com os estudantes, percebe-se também nas observações 

realizadas no Diário de aula: 

...diferente das aulas em que foram realizados exercícios, os alunos ficaram 

bastante interessados em resolver os problemas que ao lançar os dados, era 

disponibilizado a eles. No final da aula os alunos pediram para que eu levasse mais 

esses jogos ou atividades diferentes (Diário de aula, 7 de agosto 2013). 

 

4.1 Dificuldade de Aprendizagem 

 Ainda é frequente encontrarmos nas falas dos estudantes as aversões realizadas à 

Componente Curricular Matemática. Referem-se a essa aversão como uma dificuldade de 

aprendizagem, que pode ser entendida como: 

um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de transtornos que se 

manifestam por dificuldades significativas na aquisição e uso da escuta, fala, leitura, 

escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas (STEFANINI; CRUZ, 2006, p. 89). 

 

 Percebe-se que a dificuldade dos alunos com tal componente curricular pode ser 

atribuída ao comprometimento da fala e escuta, tanto do aluno quanto do professor. Quando o 

aluno não expõe ao professor a dúvida em determinado assunto, o professor talvez não 

consiga identificar e assim prossegue com o conteúdo, desse modo o aluno diz que tem 

dificuldade em Matemática. Durante as observações realizadas nas aulas de reforço, foi 

destacada uma fala de um estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, caracterizando o 

discurso do docente e por esse motivo a atual dificuldade em entender os conteúdos 

Matemáticos. 

...o professor de Matemática atual não tem muita paciência e explica o conteúdo 

muito rápido (Diário de aula, 28 de Outubro 2013). 

 

 Outra observação realizada foi durante as aulas de regência no 1º ano do Ensino 

Médio, quando é destacado a dificuldade que alguns alunos têm com a Matemática Básica, 

considerando-a ensinada no Ensino Fundamental. 
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Percebi que alguns alunos tem muita dificuldade na Matemática Básica, exemplo: 

alguns não sabiam resolver raíz quadrada (Diário de aula, 29 de Julho 2013). 

 

 Essa observação realizada pelo docente muitas vezes fica comprometida devido ao 

grande número de alunos em uma sala de aula. E assim não consegue perceber quais as 

dúvidas dos alunos, a não ser que este a exponha para o professor. Numa das aulas de reforço 

com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, constatou-se o andamento da aula neste dia: 

Acredito que a aula foi bastante produtiva, pois como compareceram poucos alunos 

consegui atender a todos (Diário de aula, 22 de Outubro 2013). 

 

Essa observação dificilmente é adquirida por professores em que possuem turmas 

lotadas de estudantes. Mas quando há a possibilidade de perceber as dúvidas, e tentar 

esclarecê-las possivelmente o aluno terá uma educação com mais qualidade.  

Geralmente o docente adquire uma visão geral da turma, as características e maiores 

dificuldades. Quando esse fato acontece, encontramos nessas turmas alunos que deixaram 

para trás algum conteúdo que não entenderam, e que possivelmente continuarão tendo 

dificuldade quando tal assunto aparecer novamente. Esse é o caso quando menciono alunos do 

1º ano do Ensino Médio com dificuldades em resolver raíz quadrada, quando esta aparece 

inocentemente em um cálculo de função, por exemplo. 

Outra questão que dificulta o entendimento do conteúdo em sala de aula é quando 

aluno e professor adquirem um atrito durante o tempo escolar, destacado em uma observação 

feita pela pesquisadora através da fala de um aluno do 7º ano do Ensino Fundamental: 

(...) estava com muita vontade que esse ano termine, porque no 8º ano o professor 

de Matemática é outro (Diário de aula, 28 de Outubro 2013). 

 

 Durante a conversa com esse aluno fica claro que durante algumas aulas, professor e 

aluno discutem, por motivos de desinteresse do estudante em não querer fazer os exercícios 

propostos pelo docente, e assim surge a vontade do aluno em trocar de professor no próximo 

ano. Essa relação entre aluno e professor, quando o diálogo muitas vezes não acontece, 

dificulta o aprendizado do estudante, pois uma relação com desavenças reflete em 

dificuldades na aprendizagem, pois: 

O professor não deverá forçar o aluno a fazer as lições quando estiver nervoso por 

não ter conseguido. Tentar não mostrar impaciência com a dificuldade expressada 

pelo aluno ou interrompê-la várias vezes ou mesmo tentar adivinhar o que ela quer 

dizer completando sua fala, são atitudes que fazem com que o aluno não se sinta 

mais seguro em relação aos colegas, ao professor e à sua própria dificuldade de 

aprendizagem, como também não corrigir o aluno frequentemente diante da turma e 

procurar sanar as dificuldades encontradas pelos alunos com relação à disciplina 

(ALMEIDA, 2006, p. 11). 
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 O papel do professor na sala de aula, não é do dificultador da aprendizagem, ou aquele 

que transmite medo aos alunos. Para ajudar nas dificuldades dos alunos o professor pode 

tentar explicar as dificuldades que estes possuem e tentar ajudar quando necessário. 

 Outra fala que surgiu durante a entrevista realizada com alunos do 1º ano do Ensino 

Médio, que corrobora com a dificuldade na aprendizagem da Componente Curricular 

Matemática, surge quando o aluno não consegue entender os cálculos realizados pelo 

professor.  

(...) tem algum cálculo que eu não entendo. É partes da Matemática que não 

entendo, não toda ela (A1, Entrevista, 26 de Novembro 2013). 

 

É partes da Matemática que não entendo. Só umas partes que não entendo (A2, 

Entrevista, 26 de Novembro 2013). 

 

(...) prefiro estudar física e química (A3, Entrevista, 3 de Dezembro 2013). 

 

 Nas falas dos alunos (A1 e A2) é evidente o não entendimento de alguns conceitos 

encontrados na Componente Curricular Matemática. Tais falas surgiram quando foi 

perguntado para os alunos como é o relacionamento deles com a Matemática. Percebe-se que 

nas falas destes estudantes não têm problemas com a Componente Curricular, mas enfrentam 

algumas dificuldades em determinados cálculos. Tal dificuldade nesses cálculos poderiam ser 

vencidas quando o professores sugerissem atividades novas em sala de aula ou diversificadas. 

Os métodos de ensino devem ser diferenciados de acordo com a necessidade de cada 

grupo, envolvendo os aspectos abordados nos Parâmetros Curriculares Nacionais  

(PCN’ 1998) como o uso da história da Matemática, utilização de tecnologias como 

instrumento facilitador para o ensino da disciplina, a resolução de problemas e  

contextualização dos conteúdos como forma de facilitar o aprendizado do aluno e o 

trabalho de educador. (ALMEIDA, 2006, p. 10). 

 

 Já na fala do aluno A3, percebe-se a facilidade em estudar outras Componentes 

Curriculares, do que a Matemática. Talvez esse fato ocorra por acreditar que tais 

Componentes Curriculares não apresentam cálculos como aqueles que estuda-se em 

Matemática. Em Física e Química, sabemos que a Matemática está presente, contextualizada 

nos assuntos que essas Ciências estudam. Percebe-se que talvez a preferencia do aluno A3 por 

outras Componentes Curriculares se de pelo fato de que a Matemática não aparece através de 

exercícios como: calcule, resolva... mas sim em diferentes contextos, facilitando o 

aprendizado deste estudante.   

 Em suma, encontramos falas dos alunos justificando que existe dificuldade de 

compreender a Matemática estudada nas escolas. Alguns alunos atribuem ao fato de que não 

entendem os conteúdos, e o esclarecimento fica comprometido quando deparam-se com 

turmas lotadas, e muitas vezes o professor não tem a possibilidade de atender à todos. Outro 
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fator é quando o aluno fica envergonhado de expor suas dúvidas frente à turma. Também 

verificou-se que um dos  motivos que contribui para que o aluno tenha dificuldade em tal 

Componente Curricular, é quando o relacionamento de professor e aluno é movido por 

discussões e desentendimentos durante o ano escolar, ou seja, quando não há um diálogo entre 

ambas as partes. 

 

4.2 Abordagem Metodológica 

Através de três características principais, surgiu-se então essa categoria, que são: 

Formação Docente, Lúdico e Metodologia. Durante as observações e as entrevistas, 

constatou-se algumas manifestações em relação ao professor de Matemática, iniciando assim 

um estudo na Formação Docente. Também percebeu-se durante a pesquisa a necessidade do 

docente utilizar nas suas aulas o Lúdico, modificando sua metodologia quando necessário. Em 

seguida, a metodologia utilizada pelo professor também é questionada, por este utilizar a 

mesma, durante sua atuação nas salas de aula. 

 Quando falamos em Formação de Professores, Ponte (1998) considera um terrível 

desafio por três motivos: 

Em primeiro lugar, porque a formação é um mundo onde se inclui a formação 

inicial, contínua e especializada, onde é preciso considerar os modelos, teorias, e 

investigação empírica sobre a formação, analisar a legislação e a regulamentação e, 

o que não é de menor importância, estudar as práticas reais dos atores e das 

instituições no terreno e as suas experiências inovadoras. Em segundo lugar, porque 

a formação é um campo de luta ideológica e política. E, em terceiro lugar, porque a 

formação é um daqueles domínios em que todos se sentem à vontade para emitir 

opiniões, de onde resulta a estranha impressão que nunca se avança (PONTE, 1998, 

p. 1). 

  

Neste processo, fala-se em formação inicial, pedagógica, continuada, ou seja, 

diferentes modalidades para que se consiga atender as necessidades dos professores. Na 

formação continuada, um dos objetivos é que os docentes reflitam sobre suas práticas 

pedagógicas, e assim possam (re) pensar as aulas. 

Quando perguntado durante a entrevista, como o professor de Matemática é durante as 

aulas, o aluno A1 responde: 

 
Não era muito bom! a gente chamava e ela nunca vinha na nossa classe (A1, 

Entrevista, 26 de Novembro 2013). 

 

 Esse comentário surgiu durante a entrevista, questionado quando este aluno começou a 

ter dificuldade em Matemática, e em seguida perguntou-se como o docente se comporta em 

sala de aula, como era o atendimento aos alunos durante as aulas. Percebe-se que o aluno A1 
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atribui ao fato da dificuldade em Matemática, devido à falta de atenção do docente com ele. 

Como citado anteriormente em que Ponte (1998) atribui o enorme desafio em falar de 

Formação, pois esta deveria ser: 

 

A formação pode ser perspectivada de modo a favorecer o desenvolvimento 

profissional do professor, do mesmo modo que pode, através do seu “currículo 

escondido”, contribuir para lhe reduzir a criatividade, a autoconfiança, a autonomia 

e o sentido de responsabilidade profissional. (PONTE, 1998, p. 2). 

 

 Em contrapartida da fala do aluno A1, percebe-se que a formação que o professor 

frequenta durante sua carreira, muitas vezes fica escondida em seu currículo, não havendo 

uma reflexão da sua prática docente, e assim não colaborando para um ensino de qualidade e 

até mesmo não (re) significando sua ação no espaço escolar. 

 Outra questão discutida na Formação Docente é quando um sujeito dá inicio a uma 

carreira profissional, chamada de Formação Inicial. Segundo Ponte (1992) apud Feiman-

Nemser e Floden (1986), a formação inicial mesmo quando razoavelmente bem sucedida, 

pode ver os seus efeitos “varridos” no processo de adaptação às realidades da prática 

pedagógica e de socialização que ocorre durante os primeiros anos de serviço. Tal experiência 

pode ser vivenciada pela pesquisadora durante as aulas de regência, na qual foi registrada no 

Diário de Bordo, através das seguintes expressões: 

“Ao terminar a aula, me senti um tanto assustada, tive a impressão de que os alunos 

não tinham entendido e não sabiam o que estavam fazendo”; “Nesta aula fiquei um 

pouco decepcionada com os alunos” (Diário de aula, 29 de Julho e 9 de Agosto de 

2013). 

 

 Durante a formação inicial, neste caso durante o estágio, constatou-se através da fala 

da pesquisadora, momentos de decepção, quando assumiu a sala de aula. Neste momento, no 

processo de adaptação à realidade dos alunos, é necessário um empenho por parte do 

professor para entender o meio em que os estudantes estão inseridos, e assim verificar o que 

realmente é importante para esse grupo de alunos. 

 Através dessas reflexões também é necessário entendermos o processo de formação, 

que segundo Ponte: 

A formação tem de ser entendida como um processo de troca e de criação coletiva, 

em que quem conduz intervém com certos conhecimentos e competências mas está 

igualmente a aprender com os outros. Nestas condições a formação é apenas mais 

um processo partilhado de aprendizagem. (PONTE, 1992, p. 27) 

 

 Durante a formação inicial ou continuada é necessário que o docente reflita sobre sua 

prática pedagógica, trocando experiências com os demais participantes, e assim aprendendo 

com as experiências dos outros. Nos encontros de formação que são proporcionados aos 
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professores durante a carreira profissional, encontram-se novas propostas de aprendizagem, 

como a utilização de materiais lúdicos em sala de aula, que segundo Almeida (2006) o 

trabalho com materiais lúdicos e concretos auxilia na visualização de possíveis alternativas 

para um determinado problema, fazendo com que aos poucos a criança comece a abstrair 

conceitos e compreensão do processo dedutivo. Conforme observação feita pela pesquisadora 

durante as aulas de regência, com uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental: 

(...) diferente das aulas em que foram realizados exercícios, os alunos ficaram 

bastante interessados em resolver os problemas que ao lançar os dados, era 

disponibilizado a eles. No final da aula os alunos pediram para que levasse mais 

esses jogos ou atividades diferenciadas (Diário de aula, 7  Agosto de 2013). 

 

 Nesta aula, percebeu-se o envolvimento e interesse dos estudantes em resolver os 

problemas propostos durante a atividade. No decorrer do jogo era indispensável que os alunos 

resolvessem a operação formada ao jogar os dados, então para o aluno vencer o jogo, era 

necessário resolver certa a operação. Esta atividade foi produtiva para os alunos, pois além de 

resolverem operações matemáticas, era preciso que os próprios colegas corrigissem a resposta 

do outro, e assim havendo uma troca de opiniões, pois eles discutiam a maneira como eram 

feitas as operações. Segundo o PCN’s (1998) na situação de jogo, muitas vezes, o critério de 

certo ou errado é decidido pelo grupo. Assim, a prática do debate permite o exercício da 

argumentação e a organização do pensamento. Além de estarem envolvidos na atividade, 

havia uma integração entre os colegas, o que algumas vezes não acontece em sala de aula, 

empenhando-se assim na realização da atividade. Segundo os PCN’s: 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem 

que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na 

elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação 

de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o 

planejamento das ações; possibilitam a construção de uma atitude positiva perante 

os erros, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas 

de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, 

p. 46). 

 

 Outra observação feita, durante as aulas de regência no 7º ano do Ensino Fundamental, 

também contribuem para as argumentações, em que o jogo além de propor problemas para os 

estudantes, também é uma maneira atrativa de expor alguns conceitos. 

Percebi que os alunos se empenhavam ao resolver as contas, assim resolvendo 

conseguiam chegar mais próximo da chegada, ganhando o jogo (Diário de aula, 14  

Agosto de 2013). 

 

 Percebe-se a importância de materiais lúdicos em sala de aula, além de auxiliar na 

criatividade e envolvimento do estudante, essas atividades proporcionam também ao docente, 
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outra maneira de ajudar os alunos no processo de aprendizagem. Essa reflexão também é 

apontada pelo aluno A3, durante a entrevista: 

 

Acho que a aula melhoraria se ele fizesse alguma brincadeira, um jogo (A3, 

Entrevista, 3 de Dezembro 2013). 

 

 Essa resposta foi obtida quando perguntado ao aluno se a metodologia do professor 

poderia ser mudada, para ajudar no entendimento dos conteúdos. Percebe-se que o estudante 

A3 acredita na possibilidade de um melhor entendimento ao modificar a metodologia adotada 

pelo docente. 

Os métodos de ensino e o currículo escolar devem atender ás necessidades dos 

alunos, estando de acordo com a realidade por eles vivida. A disciplina pode estar 

mais ligada a questões do cotidiano para que possa fazer sentido ao aluno e este se 

sinta mais motivado em aprender e lidar com problemas enfrentados habitualmente 

(ALMEIDA, 2006, p. 10) 

 

 Uma questão interessante é que os alunos refletem sobre as metodologias adotadas 

pelo professor, e têm a necessidade de uma prática que faça parte do cotidiano deles, ou algo 

diversifique as aulas realizadas. Como Almeida (2006) cita a Componente Curricular pode 

estar mais ligada a questões do cotidiano do aluno, assim este passa a entender o sentido que a 

Matemática tem na sociedade. O professor pode facilitar esse entendimento para o aluno, por 

exemplo, utilizando materiais lúdicos ou abordando assuntos presentes no dia-a-dia do 

estudante, tanto num contexto como objeto de estudo ou com ilustrações de conceitos. 

 

Se ele fizesse alguma brincadeira ou jogo, porque ele mal passa o conteúdo e já 

passa exercícios e quer que a gente já saia fazendo (A3, Entrevista, 3 de Dezembro 

2013). 

 
 Na fala do aluno A3, percebe-se a importância que o professor dá a resolução de 

exercícios, a qual adquiriu como única metodologia de ensino. Constata-se também a 

necessidade que o aluno tem em participar de atividades diferenciadas durante as aulas. 

 

Em contrapartida à simples reprodução de procedimentos e ao acúmulo de 

informações, educadores matemáticos apontam a resolução de problemas como 

ponto de partida da atividade matemática. Essa opção traz implícita a convicção de 

que o conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm situações 

desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução 

(BRASIL, 1998, p. 39 e 40). 

 

 Os PCN corroboram com a fala do aluno A3, na qual através de resolução de 

problemas, ou como o aluno cita “brincadeira ou jogo” é possível atribuir significado ao 

assunto estudado durante as aulas. Percebe-se durante a entrevista e nas observações do 
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Diário de Bordo a necessidade que os estudantes têm em modificar as aulas, transformá-las 

num espaço em que não predomine apenas a resolução de exercícios, mas sim outras 

atividades que envolvam o aluno, e despertem a criatividade do mesmo. 

 É importante que o docente reflita qual a metodologia mais adequada para ser 

trabalhada na sala de aula, identificando quais as maiores necessidades desses alunos. Então é 

interessante que o professor aproprie-se de métodos de ensino que envolvam o aluno em sala 

de aula, despertando o interesse e criatividade do mesmo. Nos dias atuais o professor tem 

diferentes ferramentas que podem auxiliá-lo na sala de aula, mas é necessário que o professor 

identifique quais métodos enquadram-se na sala de aula. 

No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 

fundamental para que o professor construa sua prática. Dentre elas, destacam-se a 

História da Matemática, as tecnologias da comunicação e os jogos como recursos 

que podem fornecer os contextos dos problemas, como também os instrumentos para 

a construção das estratégias de resolução (BRASIL, 1998, p. 42). 

 

 A história da Matemática é uma das alternativas que se enquadra numa turma que 

identifica-se com aspectos históricos, diferente daqueles vistos nas aulas de História, mas 

utilizar-se da História da Matemática para envolver os alunos no processo de ensino-

aprendizagem, é uma das ferramentas que o professor dispõe para atrair o aluno para a aula. 

 Outro recurso interessante é a utilização das tecnologias da comunicação, já que 

vivemos num mundo em que é difícil viver sem tais ferramentas, o professor pode também 

utilizá-las em sala de aula, modificando assim o ambiente escolar. Como consta no PCN’s de 

Matemática (1998) As tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos 

principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos meios 

de produção e por suas consequências no cotidiano das pessoas. 

 Os jogos também contribuem para um melhor aproveitamento em sala de aula, pois 

segundo os PCN’s Matemática (1998) a participação em jogos de grupo também representa 

uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para o estudante e um estímulo para o 

desenvolvimento de sua competência matemática. 

 Em síntese, a formação inicial e continuada, são essenciais na carreira do professor, 

pois através delas o docente pode melhorar suas aulas, utilizando a criatividade e tornando as 

aulas mais atrativas para os estudantes. O professor pode utilizar nas suas aulas materiais 

lúdicos, que servem para auxiliar na aprendizagem dos alunos. Através destes materiais, o 

docente pode mostrar para os alunos como a Matemática está presente no nosso cotidiano, 

através de problemas que favoreçam as habilidades dos estudantes. Assim, a matemática 
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deixa de ser uma Componente Curricular de difícil entendimento, na qual utiliza-se cálculos 

abstratos para exemplificar conteúdos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percebe-se que há vários motivos para atribuír à Matemática a característica de ser 

uma Componente Curricular difícil. Encontramos as duas categorias principais, que 

emergiram a partir das falas dos estudantes durante as entrevistas e nas observações realizadas 

pela pesquisadora durante o Estágio de Regência e nas Aulas de Reforço, aspectos que 

justificam a dificuldade que os alunos têm com a Matemática. 

 A partir da análise das situações encontradas na primeira categoria, verificou-se os 

motivos que levam os alunos comentarem que têm Dificuldade em Matemática. Tal 

Dificuldade é adquirida por diferentes fatores, como motivos técnicos e infra-estrutura, em 

que aumenta-se cada vez mais o número de alunos nas salas de aulas, dificultando assim o 

entendimento entre todos e o esclarecimento de dúvidas. A Dificuldade em Matemática 

também pode ocorrer, quando o relacionamento entre professor e aluno não favorece o estudo 

em sala de aula, pois algumas vezes eles se desestimulam para estudar determinado conteúdo, 

pelo fato de fazer parte da componente curricular de tal docente, e por não conseguir entender 

o conteúdo em sala de aula. 

 Constatou-se então que diferentes fatores favorecem para o aluno adquirir aversão a 

Componente Curricular Matemática, mas em nenhum momento verificou-se motivos como 

transtorno de aprendizagem, adquirido quando o aluno possui discalculia, uma vez que este 

não foi o foco do trabalho. Os motivos aqui encontrados relacionam-se à aspectos técnicos, 

bem como quando o aluno não sente-se a vontade para expor suas dúvidas a turma e ao 

professor. Percebe-se então que tal dificuldade pode ser adquirida em qualquer outra 

Componente Curricular, pois os motivos aqui encontrados nesta categoria são relacionados à 

turma em que o aluno encontra-se, e devido ao relacionamento com o professor. Nesta 

categoria foram citados apenas motivos pelos quais os alunos permanecem com dúvidas e 

preferem não esclarece-las nas aulas.  

Nesse sentido, através dos processos de formação, e a possibilidade de utilizar 

materiais lúdicos nas aulas, o professor tem a possibilidade de modificar suas aulas, 

transformando-as em criativas e estimulantes para a criatividade dos alunos. Percebe-se a 

influência da metodologia adotada pelo professor na opinião dos alunos em gostar ou não de 

tal Componente Curricular. Nesta categoria, verificou-se que a maneira como é conduzida as 
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aulas além de influenciar no aprendizado dos alunos, justifica o aluno dizer que preferem 

outra Componente Curricular.  Para se ter uma aula de qualidade, é necessário que o aluno 

faça parte desse aprendizado, sentindo-se integrante do ambiente em que esta inserido. Assim, 

ao preocupar-se com a aula, o docente deve estabelecer um relacionamento que integre os 

discentes à ela, através de diferentes materiais que podem ser manuseados pelos estudantes 

em sala de aula.  

Por meio deste trabalho, percebe-se a responsabilidade que um educador tem ao 

realizar trabalhos com turmas da Educação Básica. Não basta o docente ter total domínio dos 

conteúdos, se os estudantes não possuem liberdade de esclarecer dúvidas ou sugerir melhoras 

para as atividades escolares. Para isso, é importante que o docente estabeleça com os alunos 

diferentes maneiras de pensar e agir sobre determinado assunto, buscando sempre significar 

os conceitos trabalhados. 
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APÊNDICE A  

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PESQUISA 

Prezado (a) Responsável  

A pesquisa intitulada “Aprendizagem em Matemática: Dificuldades ou 

Caracterizações atribuídas a ela”, realizada pela acadêmica Bianca Silveira, como requisito 

para a obtenção do título de licenciado em Ciências Exatas – Habilitação em Matemática, pela 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), tem como objetivo apontar os motivos que os 

alunos atribuem ao dizerem que Matemática é difícil. Para realização da pesquisa, utilizar-se-

á de um diálogo entre a acadêmica e o estudante durante o Grupo de Estudos Orientados.  

Por meio deste termo, solicito seu consentimento para investigar junto a seu(sua) filho 

(a) o que leva os estudantes a dizerem que Matemática é difícil, e a autorização para que os 

resultados da pesquisa possam ser publicados durante o transcorrer da graduação do 

investigador e, também, em eventos a que seja submetido. Ainda, estou ciente de que a 

pesquisa será realizada com gravação de áudio e que todos os dados pessoais serão mantidos 

em total sigilo. 

A participação na pesquisa é livre e pode ser encerrada em qualquer momento a sua 

escolha. A identidade do (a) seu(sua) filho (a) será mantida em sigilo durante e após a 

pesquisa. Contando com sua compreensão, agradecemos sua concordância com a 

investigação.  

Atenciosamente, Bianca Silveira. 

 

Autorizo a realização da pesquisa 

 

__________________________________ 
                                                             Nome legível do responsável 

 

__________________________________ 
                                                 Nome legível do (a) estudante 


