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1. RESUMO 

A Matemática sempre fez parte da história da humanidade, os homens mais primitivos 

que se utilizavam da caça e pesca já faziam uso da matemática, mesmo que de forma 

intuitiva. Nas últimas décadas o ensino da Matemática tem sofrido mudanças 

significativas, nas décadas de 40 e 50 por exemplo, o ensino da Matemática ficou 

caracterizado pela memorização e mecanização, fator característico do ensino 

tradicional, portanto tal mecanismo não trouxe resultados satisfatórios. Já na década 

de 60, o ensino da Matemática passou por uma transformação, que era devido ao 

reflexo do movimento “Matemática Moderna” que acontecia fora do país. Nos anos 90 

surge o ensino renovado, que dizia que não era nas tarefas de cálculo que os alunos 

tinham os piores resultados, mas nas tarefas de maior complexidade, que exigiam 

algum raciocínio, flexibilidade e espírito crítico. Embora muitos estudos tenham sido 

feitos com o intuito de melhoria no ensino da matemática, dentre todas as disciplinas, 

ela ainda continua sendo “vilã”. Aprender e ensinar matemática não tem sido uma 

tarefa fácil, prova disso, são as notas obtidas pelos alunos nos exames nacionais de 

curso, além da tensão que essa disciplina causa em vários alunos. Muitos podem ser 

os fatores que despertam a falta de motivação e interesse para quem precisa ou 

deseja aprender matemática, além disso, professores são categóricos em afirmar a 

dificuldade que sentem quando o assunto é ensinar essa disciplina. Sendo assim, 

esse trabalho tem como objetivo apresentar as dificuldades encontradas pelos alunos 

no aprendizado da matemática, bem como, identificar os obstáculos idealizados pelos 

professores no ensino da educação matemática. A justificativa para a elaboração 

desse trabalho se dá, devido à grande existência de alunos com dificuldades na 

disciplina, além dos obstáculos enfrentados pelos professores na hora de ensinar. Os 

primeiros consideram a disciplina muito difícil e maçante, não entendem a mistura de 

números e letras, já os segundos dizem que o maior obstáculo é a dificuldade dos 

alunos e a falta de uma base sólida a respeito do conceito matemático. 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Garbi (1997,) as teorias criadas pelos grandes teóricos da 

matemática, são essenciais para explicar os fenômenos que dão sentido a viver em 

uma sociedade estruturada, onde os números merecem grande importância, sendo 

um dos alicerces da sobrevivência humana. 



 

O Ensino da Matemática demonstra a sua importância, devido ao fato de ser 

disciplina obrigatória nos currículos escolares. Portanto sua dificuldade sempre foi 

sentida. De acordo com o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Matemática (1997), 

a constatação de sua importância se dá devido ao fato de que a Matemática 

desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem 

diversas aplicações no mundo do trabalho e funciona como um instrumento essencial 

para a construção de conhecimento em outras áreas. 

 

3. OBJETIVO 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar as dificuldades encontradas pelos 

alunos no aprendizado da matemática, bem como, identificar os obstáculos 

idealizados pelos professores no ensino da educação matemática. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho será a pesquisa 

bibliográfica, a qual será realizada através de consultas em livros e sites da internet, 

que tratam o assunto de forma clara e objetiva, acrescida da pesquisa de campo, onde 

um questionário será elaborado e entregue para 20 professores de matemática e 20 

alunos, ambos de escola pública e privada de ensino fundamental e médio, totalizando 

uma amostra de 40 pessoas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A história relata que o surgimento e reconhecimento da matemática se deu nas 

antigas e grandes civilizações, tendo como berço o Egito e a Mesopotâmia, sendo os 

protagonistas desta história, homens cuja a matemática instigava fascínio e grande 

curiosidade, dentre os quais temos a história de: Pitágoras, Tales de Mileto e Euclides. 

Tales revolucionou o pensamento matemático ao estabelecer que as 
verdades precisam ser demonstradas; Euclides manteve este conceito, mas 
faz nele uma ressalva que, por se só bastaria para imortalizá-la: nem todas 
as verdades podem ser provadas; algumas delas, as mais elementares, 
devem ser admitidas sem demonstração; Pitágoras foi o interlocutor da 
matemática geométrica, onde mobilizou todo conhecimento da antiguidade 
clássica (GARBI, 1997, p. 18). 

Segundo o PCN de Matemática (1997), a insatisfação com os resultados do 

ensino da Matemática, revela que há problemas a serem enfrentados, tais como: a 

necessidade de reverter as estratégias utilizadas para o ensino, que se faz muitas 

vezes através de procedimentos mecânicos, sem significado algum para o aluno 



 

Para D’ Ambrósio (1986), a matemática tem se tornado a grande vilã das 

disciplinas. O autor afirma que muitos podem ser os problemas que distanciam o aluno 

dela, dentre os quais estão: o mal preparo dos professores, recursos didáticos–

pedagógicos defasados, pouca infraestrutura das unidades escolares, falta de 

interesse dos alunos, dentre outros. A relação professor-aluno é um dos muitos 

problemas quando se deseja aprender e ensinar matemática. Não só os alunos estão 

insatisfeitos em relação ao ensino matemático, os docentes também compartilham o 

mesmo sentimento. Segundo Scoz (2002), os professores de matemática têm vividos 

momentos angustiantes quando o assunto é aprendizagem do ensino matemático. As 

deficiências são intensas, tanto nas aulas práticas como nas aulas teóricas, e de 

acordo com o autor isso se deve a um ensino reprimido da matemática. 

É preciso que o ensino da matemática seja reformulado, que novas práticas de 

ensino sejam abordadas e que os professores se preparem, de forma a entender e 

sanar a dificuldade dos alunos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os problemas a respeito das deficiências do ensino da matemática são claros 

e muitos deles precisam ser modificados com urgência, uma vez que é visto a 

importância da matemática tanto no contexto escolar, como no dia a dia. 

Como forma de verificar os problemas que afetam o ensino matemático, o 

trabalho apresentará um estudo de acordo com a perspectiva dos professores e 

alunos, no que diz respeito ao ensino da matemática nas escolas. 
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