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1. INTRODUÇÃO 

 

Através dos estudos dos resultados de avaliações do desempenho de 

estudantes brasileiros da educação básica, percebe-se uma carência no aprendizado de 

matemática. 

A matemática para alguns aprendentes ainda é um considerado como um 

“bicho de sete cabeças”. Muitos não compreendem as noções básicas desta ciência, aqui 

vista como área de conhecimento pedagógico. Pensando na quantidade de alunos que 

apresentam grande ou total dificuldade em aprender matemática, surge a necessidade de 

promover os principais transtornos causadores de tais dificuldades e principalmente 

analisar as possibilidades de tratamento, principalmente no âmbito institucional. 

Alguns estudantes não aprendem matemática da maneira esperada por 

fatores psicológicos, sociais e familiares onde estão inseridos ou apenas por não se 

adaptarem à metodologia utilizada pelo professor. Outros alunos não conseguem 

aprender porque apresentam transtornos de aprendizagem matemática ou ainda porque 

existem dificuldades de aprendizagem em outras áreas, como leitura e escrita, que são 

pouco exploradas nas salas de aulas. 

Pretende-se neste texto explicitar os problemas do processo de ensino 

aprendizagem através da lógica das dificuldades de aprendizagem que os alunos 

possuem e que na maioria das vezes os professores desconhecem. 

A necessidade de aprender matemática na educação básica não é 

questionável, entretanto os contornos que essa aprendizagem toma ao longo do seu 

processo natural trazem muitas ambigüidades quanto à metodologia utilizada. Faz-se 

necessário uma análise mais aprofundada do panorama do processo ensino 

aprendizagem no Brasil e no mundo para que, com uma pesquisa melhor fundamentada, 

apresentem-se mais artilharias contra os péssimos resultados conhecidos. 

Não somente o objetivo de se aprender matemática, mas a maneira como 

isso ocorre são assaz importantes para as melhorias nos resultados acima citados. E essa 

maneira de como se aprende matemática é outro assunto de pouco domínio entre os 

professores, inclusive professores de matemática. Sabendo o professor de todas as suas 

atribuições, o processo ensino aprendizagem torna-se mais favorável e consistente no 

aprendente. 
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Acrescenta-se aos resultados negativos nas avaliações de conhecimento e 

professores sem a devida informação em suas áreas de ensino, aqueles estudantes que 

realmente não apresentam predisposição para a matemática, temos um cenário 

pedagógico apavorante. É aí que entram os conhecimentos que o professor precisa ter 

das dificuldades de aprendizagem. Conhecer os limites de seus aprendentes faz o ensino 

mais significativo e prazeroso. 

Principalmente porque, embora existam transtornos de aprendizagem que 

comprometam o cognitivo do estudante, a maioria deles tem cura ou, associado a um 

acompanhamento psicológico, pode levar o aluno a ter uma relação sadia e tranqüila 

com a matemática em sua vida. 
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2. DESCOBRINDO A MATEMÁTICA 

 

“O que há de belo na prostituta é que o amor pode 

ser sua salvação. O que há de trágico na virgem é que o amor é a 

sua perdição. Não é raro que a virgem, por amor à pureza, 

prefira a morte. Será este o caso da Ciência?” 

Rubem Alves 

 

2.1 – Proveito da Matemática 

A Matemática é um importante instrumento de interpretação do mundo e 

tem um notável potencial para descobertas de estruturas e padrões que nos permitam 

compreender o mundo que ao nosso redor. Quando esses padrões são revelados, ou 

inventados, muitas vezes em áreas científicas e tecnológicas aparentemente muito 

distintas, a Matemática pode ser usada para explicar, medir e controlar processos 

naturais. É uma ciência que tem uma influência universal no nosso dia a dia e contribui 

de forma decisiva para o progresso da humanidade. 

Para além da sua beleza única e do seu conteúdo abstrato (axiomas, 

teoremas, teorias) a Matemática estimula diversos modos de pensamento, incluindo 

modelagem, simulação, abstração, análise lógica e dedutiva, inferência a partir de 

dados, manipulação de símbolos e experimentação. Profissionalmente falando, tem um 

campo de aplicações praticamente ilimitado, presente em quase todas as áreas do 

conhecimento humano. 

A Matemática é uma importante linguagem que está presente na maneira de 

informar dados de uma pesquisa, de explicitar valores e medidas, etc. O mundo em que 

vivemos hoje, embora não tenha-se muita divulgação disto, depende fundamentalmente 

da Matemática. 

 

2.2 – Por que estudar matemática na educação básica?  

A matemática surgiu da necessidade de antigos povos de melhor articularem 

suas atividades quotidianas. Conhecendo a história da matemática percebemos que as 

teorias que hoje aparecem acabadas e elegantes resultaram sempre de desafios que os 
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matemáticos enfrentaram, que foram desenvolvidas com grande esforço e, quase 

sempre, numa ordem bem diferente daquela em que são apresentadas após todo o 

processo de descoberta. De uma forma bem estruturada, além de sequencial, a 

matemática tornou-se uma disciplina escolar obrigatória. E já que em algum momento 

da vida faz-se necessário aprender essa ciência, é também necessário que alguém a 

estude para ensiná-la. 

Sabe-se que estudar Matemática desenvolve múltiplas capacidades, 

competências e talento, essenciais a uma integração consistente e bem sucedida no atual 

mercado de trabalho. Desenvolve o raciocínio lógico e dedutivo e as capacidades de 

generalização e abstração. Permite a modelação de situações reais e, através do seu 

potencial de representação simbólica (fórmulas, equações, gráficos), facilita a sua 

simulação, precisão, medição e controle. Desenvolve a capacidade de formular e 

resolver problemas de forma precisa, conduzindo rapidamente ao cálculo, controle, 

decisão e resulltados. Desenvolve a criatividade, a versatilidade de adaptação a novas 

situações e superação de novos desafios. Para tanto, ensinar Matemática é estimular o 

desenvolvimento de todas essas habidades descritas acima. E é aí que começa o desafio, 

pois, ainda hoje existem resquícios de uma matemática em sala de aula onde o que se 

privilegia é o pensamento científico e tecnológico em detrimento da realidade do aluno 

e da sociedade onde este aluno se insere. Pois apesar dessa nova visão da educação, 

Pires (2000), D’Ambrósio (1999) e Villella (2002) entre outros, comentam que o ensino 

da matemática escolar continua acontecendo, na sua maioria, de forma isolada, 

carregado de conteúdos abstratos e de memorizações. Sem significação para a maioria 

dos alunos e direcionada para poucos, a matemática se configura como um ensino em si 

mesmo, sem visualização de aplicação prática, sem articulação entre a aritmética, a 

álgebra e a geometria e sem relacionar estas com as demais disciplinas. Freudenthal 

(1991) destaca que, na prática, professores se apegam ao livro didático para desenvolver 

o conteúdo curricular e essa postura, muitas vezes, impede o docente de se apropriar do 

contexto escolar e improvisar sua prática pedagógica. 

Na visão de Skovsmose (2001), ensinar uma Matemática mais significativa 

e voltada para aos interesses sociais é educar democraticamente, visando alcançar a 

todos, para que a sociedade possa participar discutir e refletir as influências dessa 

ciência no dia-a-dia, formando um cidadão crítico. A estrutura com que a Matemática é 

apresentada nas escolas desarticula a educação crítica, descartando a possibilidade de 

envolver aspectos políticos na educação. Resignificar a matemática, tirando-a da 
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memorização abstrata, é envolvê-la na sua construção e comunicação com a realidade, é 

torná-la uma ciência de uso cotidiano ao alcance de todos, democratizando esse 

conhecimento. Contudo, isso não significa vulgarizar a Matemática ao ponto onde não 

se estimulam o conhecimento e aplicação de conteúdos mais avançados. Essa 

abordagem também é compartilhada pelo PCN Matemática: 

 

Outra distorção perceptível refere-se a uma interpretação 

equivocada da idéia de “cotidiano”, ou seja, trabalha-se apenas com o 

que se supõe fazer parte do dia-a-dia do aluno. Desse modo, muitos 

conteúdos importantes são descartados ou porque se julga, sem uma 

análise adequada, que não são de interesse para os alunos, ou porque 

não fazem parte de sua “realidade”, ou seja, não há uma aplicação 

prática imediata. Essa postura leva ao empobrecimento do trabalho, 

produzindo efeito contrário ao de enriquecer o processo ensino-

aprendizagem. (PCN-03 Matemática, 1997, p.23) 

 

2.3 Educação Matemática 

A distância entre os objetivos previstos nos currículos e a realidade do aluno 

deve-se, em geral, a uma forte abordagem mecanicista, a uma aprendizagem por 

repetição. O entendimento e o significado dessa disciplina afastam-se cada vez mais da 

sociedade escolar. Dessa maneira, a Educação Matemática perde o elo com a sociedade, 

os cidadãos deixam de participar criticamente dos diversos empregos dessa ciência no 

dia-a-dia e na vida. Paulo Freire defende esses pensamentos no trecho abaixo: 

 

Eu acho que uma preocupação fundamental, não apenas 

dos matemáticos, mas de todos nós, sobretudo dos educadores, a quem 

cabe certas decifrações do mundo, eu acho que uma das grandes 

preocupações deveria ser essa: a de propor aos jovens, estudantes, 

alunos homens do campo, que antes e ao mesmo em que descobrem 

que 4 por 4 são 16, descubram também que há uma forma matemática 

de estar no mundo. (FREIRE apud D’AMBRÓSIO, 2006, p. 4). 
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A educação matemática tem sido a opção para tentar reverter essa crise na 

busca por um ensino e uma aprendizagem mais prazerosos e significativos. Assim, o 

ensino de matemática tem se transformado, a partir da disciplina científica matemática, 

rigorosa e distinta das demais disciplinas, na educação matemática, uma área de 

pesquisa que envolve uma ciência dita “exata” e “dura” sendo reconstruída por seres 

humanos em profunda articulação com as “ciências” humanas. Todos esses fatores 

anteriormente descritos nos fazem ciente de que existe uma crise no ensino de 

matemática e que não é através de decretos e reformas que se muda a educação de um 

país. 

 

2.4 Panorama da Educação Brasileira 

O conhecimento matemático dos brasileiros é inferior à média mundial. O 

Pisa é um conjunto de provas aplicado a cada três anos pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e avalia o conhecimento de 

estudantes de 15 anos de idade em matemática, leitura e ciências. O levantamento, 

produzido a cada três anos, faz um raio-X da situação da educação no mundo e organiza 

um ranking com os países membros e parceiros da organização. O objetivo do Pisa é 

comparar o desempenho da educação no mundo. Ao todo nesse ano de 2009 foram 

analisados 65 países - 34 membros da organização e 31 parceiros. 

Dentre os 65 países analisados, o Brasil ocupou no ano de 2009 apenas a 53ª 

posição, atrás de nações como Chile, Trinidad e Tobago, Colômbia, México e Uruguai. 

Participaram da avaliação 3.292.022 adolescentes brasileiros, todos na faixa 

dos 15 anos. Embora o desempenho não tenha sido exemplar, o Brasil mostrou 

melhoras no setor. Em leitura, a nota do país subiu 19 pontos, já que em 2006, a marca 

estava em 393 pontos. A pontuação dos alunos brasileiros ainda cresceu 16 pontos no 

quesito matemática (era de 370 há três anos) e 15 pontos na área de ciência (de 390 para 

405). 



 

 

Entre todas as ha

desempenho dos alunos na

diferentes pontos de vista. A

grande parte do grupo tem 

texto e relacioná-las com ex

as suas alavancadas, pois não

 

últim

de 20

386 p

pela O

7/12/2

 

Apesar dos resu

estudar seus motivos. Na mé

onde passou de 334 pontos n

de 375 para 405 e em Leitura

s as habilidades analisadas, a leitura é a principal. E

os nas demais categorias e, por essa razão, fo

A maioria dos brasileiros está no nível 1a, o qu

o tem capacidade de localizar informações impo

experiências cotidianas. O Brasil ainda não po

ois não alcançou sequer um lugar desejável: 

A colocação do Brasil, a exemplo do q

última edição, em 2006, não foi positiva. Segundo da

de 2009, divulgado neste mês, o país atingiu 412 po

386 pontos em matemática e 405 pontos em ciência. A

pela OCDE é de 492, 496 e 501, respectivamente.

7/12/2010) 

s resultados negativos, ainda pode-se apreciar 

Na média nacional, o Brasil cresceu, sobretudo, 

ntos no ano 2000, para 386 pontos em 2009; em C

eitura de 396 para 412. 

7 

 

ipal. Ela influencia o 

ão, foi abordada de 

a, o que significa que 

 importantes em um 

não pode comemorar 

 do que aconteceu na 

ndo dados do relatório 

12 pontos em leitura, 

ncia. A média sugerida 

ente. (veja. abril.com, 

reciar os avanços e 

 em Matemática, 

; em Ciências passou 



 

 

8 

 

 

A China atingiu as maiores pontuações em todas as áreas avaliadas pela 

OCDE: leitura, matemática e ciência - e é ainda o país com maior número de alunos 

classificados como nível 5 e 6, as maiores notas que podem ser atribuídas no relatório. 

Fonte: OCDE, 2009
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3. ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA 

“Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me 

do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que 

pintaram os sentidos, desencaixotar minhas emoções verdadeiras, 

desembrulhar-me e ser eu...” 

Alberto Caieiro 

 

3.1. A aprendizagem 

Dificilmente encontraremos uma definição de aprendizagem que aborde 

todas as especificações desse processo. Comparado erroneamente a um computador, o 

cérebro não é somente um dispositivo de entrada e saída de informações e na verdade 

sozinho não é responsável pela aprendizagem. O aprendizado integra o cerebral, o 

psíquico, o cognitivo e o social e essa integração ocorre por toda a vida. 

Ao aprender o cérebro entra em atividade e ocorre uma série de mudanças 

físicas e químicas.  O cérebro humano realiza novas conexões de acordo com as 

necessidades que enfrenta. Isto leva o cérebro a estar continuamente reorganizando-se. 

É flexível, capaz de aprender e adaptar-se, de melhorar e aperfeiçoar as habilidades 

mais utilizadas em conseqüência da estimulação. 

A aprendizagem é uma função integrativa, onde se relacionam o corpo, a 

psique e a mente para que um indivíduo possa apropriar-se da realidade de forma 

particular. 

Levando em consideração esse fato, entendemos que o ser humano faz, 

sente e pensa através de conexões ocorridas no cérebro. Por isso, é importante não 

somente focalizarmos as funções cerebrais e sua relação com os processos cognitivos, 

mas também entender que cada indivíduo terá sua forma particular de processamento de 

informação, que não depende somente do cerebral, mas também está arraigado no 

psíquico. A estrutura psíquica aqui é aquilo que habitualmente chamamos de 

afetividade. 

O desenvolvimento cognitivo é entendido como um processo que 

permanentemente se transforma, como resultado de contínuas reestruturações que 

ocorrem nas diversas interações que a pessoa estabelece. Mesmo no caso do cérebro 

funcionar perfeitamente, se a pessoa não escuta até os dez anos de idade, por exemplo, é 
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muito improvável que possa aprender a falar. O funcionamento do cérebro e da mente 

depende e se beneficia da experiência. O desenvolvimento não é um processo 

meramente biológico, mas também um processo ativo que utiliza informação essencial 

da experiência. 

O homem quando nasce descobre um mundo que já tem uma organização, 

normas sociais e uma história. A presença de outros seres humanos ao seu redor 

permiti-lhe algumas manifestações simbólicas como a linguagem e o pensamento. Por 

meio da constante inter-relação com o mundo o indivíduo continua construindo sua 

aprendizagem e isso envolve uma atividade funcional com sentido e organização. 

Através dos processos neuropsicológicos que intervém diretamente na 

aprendizagem é que o ser humano obtém a execução de atos voluntários adquiridos 

durante a vida, como o ato de pentear-se. Desenvolve a dimensão motora que permite as 

coordenações dinâmicas manuais imprescindíveis para a leitura e a escrita. Desenvolve 

coordenação entre as ações musculares. Adquire a atenção desde a entrada do estímulo 

até a resposta motora, Adquire ainda a memória, o pensamento e a linguagem. 

Desta forma podemos perceber que, neurologicamente, diversas áreas 

cerebrais necessitam ser ativadas durante a aprendizagem e no que se refere à resolução 

de situações envolvendo Matemática as áreas são: hemisfério direito (hemisfério 

dominante na linguagem), áreas de associação do hemisfério dominante, lóbulos 

frontais, parietais, occipitais e temporais. E ainda especificamente na aprendizagem 

Matemática García (1998) aponta como aptidões relacionadas à aprendizagem: 

organização viso-espacial, habilidades lingüísticas, leitura e compreensão de conceitos e 

procedimentos matemáticos, cálculos mentais rápidos, conceituação abstrata, 

habilidades de solução de problemas, execução oral e escrita, funções motoras, uso das 

sensações táteis, habilidade de sequenciação, discriminação visual dos símbolos 

matemáticos escritos, percepção auditiva, memória verbal a longo prazo, memória de 

séries, realizações matemáticas básicas. Cada uma dessas habilidades requer uma área 

específica do cérebro para sua execução, mas é a integração nas áreas que confere o 

sucesso ao desempenho em situações envolvendo atividades de raciocínio lógico-

matemático. 
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3.2. Aprendizagem matemática 

As crianças não aprendem com informação carente de sentido. Se as 

crianças concentram-se nas relações ao invés da pura memorização, sua aprendizagem 

será mais significativa, duradoura e prazerosa. A informação memorizada é esquecida 

depois de uma prova. É necessário compreender que para a aprendizagem ser 

significativa, é preciso ser dado tempo ao aprendente. De fato, a matemática é aprendida 

de forma gradual; é importante compreender cada passo para passar ao próximo. Um 

tempo adequado para a reorganização do pensamento para integrar novas aprendizagens 

às anteriores é indispensável. 

Quanto à aprendizagem ser significativa, Celso Antunes diz: 

 

Quando um professor, após narrar um episódio ou uma 

experiência ou após exercitar um raciocínio, instiga seu aluno a dizê-

lo de seu jeito próprio, compreendendo “o que” e percebendo “por 

que” diz ou faz, ele está transformando esse aluno e, dessa forma, 

produzindo aprendizagens significativas. (Celso Antunes, 

blog.educacional.com.br) 

 

No momento de avaliar o processo, ou seja, quando se trata de analisar o 

que aprendeu, o quê e não o porquê, estaremos completando o processo e estaremos 

preocupados em melhorar o ensino. Para muitos professores avaliar é fazer provas, 

aplicá-las e dar notas. Isto é simplesmente medir ou qualificar o aproveitamento escolar. 

Avaliar vai mais além, Hoffmann propõe para a realização da avaliação, na perspectiva 

de construção, duas premissas fundamentais: confiança na possibilidade do aluno 

construir as suas próprias verdades; valorização de suas manifestações e interesses. Para 

Hoffmann, o aparecimento de erros e dúvidas dos alunos, numa extensão educativa é 

um componente altamente significativo ao desenvolvimento da ação educacional, pois 

permitirá ao docente a observação e investigação de como o aluno se coloca diante da 

realidade ao construir suas verdades. Ela distingue o diálogo entre professor e aluno 

como indicador de aprendizagem, necessário, à reformulação de alternativas de solução 

para que a construção do saber aconteça. A reflexão do professor sobre seus próprios 

posicionamentos metodológicos, na elaboração de questões e na análise de respostas 

dos alunos deve ter sempre um caráter dinâmico. 
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3.3. Prontidão para a matemática 

Muitos professores acreditam que uma criança que reconhece e conta de cor 

até vinte ou mais, por exemplo, já está pronta para realizar as operações fundamentais. 

Piaget, no entanto, descobriu que muitas vezes, esta criança pode ainda por algum 

tempo estar desenvolvendo os requisitos mentais necessários para efetuar essas 

operações. Ao contrário do que parece, a habilidade de adicionar e subtrair não segue 

imediatamente depois da habilidade de contar. Ao invés disso, vem mais tarde, somente 

quando a criança conceitua o número como constante e composto de elementos que 

podem ser agrupados e reagrupados de várias maneiras. Isto significa que ela tem de 

aprender a idéia de que o número representa unidades, que as unidades podem ser 

colocadas em relação biunívoca e que as unidades podem ser colocadas em sequência. 

Como podemos saber quando uma criança desenvolveu este conceito de 

número? Não é possível dar uma resposta direta a esta pergunta. A idade cronológica 

nos dá uma vaga direção: as crianças atingem níveis exigidos em idades diferentes e 

desenvolvem algumas habilidades antes de desenvolverem outras. 

Piaget observa que o pensamento da criança é estruturado em três etapas: 

Etapa sensório- motora (do nascimento até, aproximadamente, os dois 

anos). Este é um período preparatório indispensável para o desenvolvimento de futuras 

estruturas do pensamento. Nesta etapa, durante o primeiro ano, é construído o que 

Piaget chama de permanência do objeto. Quando um objeto sai do campo visual de um 

bebê, esse parece perder o interesse pelo objeto, porém observamos que 

aproximadamente aos dez meses, quando uma bola rola e desaparece ele a procura, ou 

seja, o objeto já não precisa estar visível para continuar existindo. 

Podemos dizer que nesse momento o pensamento focaliza somente o 

particular e não é integrado numa classe. Ainda não foram formadas as noções de 

semelhança e diferença entre os objetos. Por exemplo, quando apresentamos alguns 

objetos a uma criança, ela não os ordena em função das suas qualidades. Reúne os 

objetos segundo critérios diversos e estabelece semelhanças ou diferenças somente entre 

alguns objetos e não entre todos. 

Etapa pré-operatória (dos 2 aos 6 a 7 anos aproximadamente). Esta etapa é 

considerada como a etapa de representação. Tudo o que foi construído do ponto de vista 

motor, é agora reconstruído no formato de representações. É uma fase de interiorização 
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progressiva dos esquemas da época motora. Nessa etapa a criança constrói pré-

conceitos, ainda não concluídos, já que os conceitos não são compreendidos de forma 

global. Sua lógica de pensamento está muito centrada no particular. Os objetos ou 

acontecimentos ausentes são representados nessa etapa por meio de desenhos, imagens, 

pelo jogo simbólico ou pela imitação diferida. 

Professores descobrem que muitas crianças com mais ou menos seis anos e 

até mais cedo, podem aprender alguns fatos numéricos básicos em adição e subtração. 

Charles (1975) diz em seu livro: 

 

Piaget nota esta habilidade, também, mas mantém seu 

ponto de vista de que as crianças podem efetuar operações numéricas 

com compreensão somente quando se tornarem capazes de estabelecer 

correspondências- isto é, compreender que o número não muda 

quando os objetos são reagrupados. (Charles, C. M., 1975, p. 10) 

 

Etapa das operações concretas (dos 6 a 7 anos aos 11 a 12 anos de idade 

aproximadamente). Nesse período ocorrem transformações cognitivas importante. Esse 

é um período de elaboração de uma lógica de classes e de relações. 

Por lógica de classes entendemos a reunião dos objetos em um conjunto que 

Piaget denomina classe. As operações que fazem parte desta lógica são as de 

classificação e da inclusão. A classificação existente nesta etapa limita-se ao concreto, 

compreende a inclusão num conjunto de objetos que a criança pode ver, porém é 

incapaz de compreender as inclusões quando tratamos de classes imaginárias. 

Nesta etapa a criança pode conservar também o número. Depois de ter 

construído duas séries equivalentes em número, a criança reconhece que as séries 

continuam equivalentes apesar da simples reestruturação física destas. 

A criança já desenvolveu a capacidade mental de tratar efetivamente com 

números e operações numéricas. Ela é capaz agora de estabelecer correspondências 

biunívocas exatas. Pode conservar números e demonstrar esta conservação precisamente 

através de agrupamento e reagrupamento. É capaz de medir adequadamente porque tem 

a habilidade de conservar comprimentos e é ou se tornará capaz em breve de conservar 

massas. Esta habilidade permite o uso de réguas, balanças e outros instrumentos de 

medida. 
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Pelo fato das operações mentais que a criança efetua ainda serem baseadas 

na visualização de objetos concretos, reais, as atividades em matemática ainda precisam 

dar muita ênfase à manipulação de objetos. 

Etapa das operações formais (a partir dos 11 anos aproximadamente). A 

criança nessa etapa é capaz de inferir a partir de possibilidades. Ela já se desprendeu dos 

objetos e dos conjuntos de objetos e é capaz de deduzir ou de emitir hipóteses sobre o 

que é possível. Piaget considera que para alcançar essa lógica de proposições é 

necessário ter alcançado as lógicas anteriores. 

O pensamento do adolescente alcançou um estado de equilíbrio muito 

avançado. Isto quer dizer que as estruturas cognitivas desenvolveram-se até um ponto 

em que podem adaptar-se a uma grande variedade de problemas. As estruturas 

cognitivas encontram-se quase completamente formadas e sofrem muito poucas 

modificações depois da adolescência. O adolescente está capacitado para construir 

teorias políticas muito elaboradas. 

 

3.4. Fatores psicossociais na aprendizagem 

Na aprendizagem o sujeito é compreendido na sua totalidade. Aprende a 

partir do seu corpo, suas emoções, a partir de sua capacidade intelectual e do seu 

esquema referencial. Ao aprender o sujeito descobre a si mesmo ao distinguir-se como 

um indivíduo diferente dos demais e do mundo. Portanto, há uma aprendizagem da 

realidade interagindo com a aprendizagem de si mesmo. 

O ser humano vem ao mundo geralmente fazendo parte de uma estrutura 

familiar e com um lugar designado dentro dela. A interação com o mundo acontece 

primeiramente, se possível, por meio do vínculo com a mãe. A mãe por meio dos seus 

cuidados ajuda a criança a formar a primeira noção de si. Esta relação é a que permite à 

criança, depois, deslocar para a realidade seus impulsos com os elementos que deseja 

explorar. Separando-se paulatinamente de sua mãe e procurando satisfação na 

aprendizagem, a criança busca meios de se desenvolver cognitivamente. 

A aprendizagem é uma relação vincular. Isso implica que existem dois 

termos: sujeito e objeto. A construção do vínculo, fortalecida através das relações 

interpessoais favorecem o processo de aprendizagem. Segundo Pichon, o vínculo é 

subjetivo, estabelecido de forma particular para cada sujeito, onde este é transferido 
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para as outras relações, seja com objetos ou com o outro. A partir dessas relações é 

revelado o tipo de vínculo que o sujeito estabelece. O vínculo pode ser saudável ou 

patológico. Assim, as relações vinculares, estabelecidas de forma particular por cada 

indivíduo, promovem o vínculo com o conhecimento. 

No trabalho de sala de aula encontramos alunos com dificuldades no 

acompanhamento das atividades e que exigem mais atenção do professor. A criança não 

aprende por vários fatores que influenciam nesse processo, pois não existe uma única 

causa, nem situações determinantes do problema de aprendizagem. Para uma melhor 

análise desse processo define-se que é a forma de contato que estabelece o vínculo do 

bom relacionamento, ancorando-se na premissa de que não há aprendizagem sem 

vínculo afetivo entre o ensinante e a aprendente. Para suprir essa carência é necessário 

reproduzir um ambiente paralelo para que o aluno estabeleça relações de vínculo que 

possam colaborar com a sua aprendizagem. 

A criança, no processo de crescimento, desliga-se da família como única e 

exclusiva fonte de ensinamentos e cria vínculos com colegas e professores criando uma 

concreta socialização. A possibilidade de aprender depende do processo de 

individualização, quando o ser humano pode aprender por meio de suas sensações e dos 

seus sentimentos. O educador, a partir de sua função, pode ajudá-lo a colocar em 

palavras sentimentos e sensações e deve cuidar para que “o aluno estabeleça um vínculo 

saudável com o objeto da aprendizagem” (Márquez, 1997). 

 

3.5. O professor no processo ensino-aprendizagem de matemática 

A intervenção pedagógica para a construção individual do conhecimento é 

necessária. É por meio dessa ajuda que o professor acompanha o aluno para construir 

significados e dar sentido ao que aprende. O verdadeiro responsável pelo conhecimento 

é o aluno, é ele quem vai construir os significados. A função do professor é ajudá-lo 

nessa tarefa. 

O professor tem um lugar importante na construção da aprendizagem. As 

atividades que ele realiza ajudarão na maturação do sistema nervoso central e na 

estruturação psíquica e cognitiva para que funcionem de acordo com as exigências do 

meio. A importância do professor vai além de ser um bom pesquisador, se faz 
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necessário que seja também, um bom transmissor de conhecimentos e mediador no 

processo ensino aprendizagem. 

A relação que o aluno tem com o professor é de extrema importância para o 

sucesso do processo ensino-aprendizagem de matemática. Alguns alunos que possuem 

emoções negativas em relação aos professores e às disciplinas que estes ministram, 

tendem a apresentar um histórico escolar com baixo rendimento e abandonam com 

frequência o ambiente escolar. 

O ensino de Matemática é agravado por esta situação, visto que o professor 

parece incorporar o rigor do saber matemático e, da mesma forma, se relacionar com os 

demais à sua volta empregando a mesma austeridade, contribuindo para que a 

matemática seja uma das disciplinas do currículo escolar que apresenta um dos mais 

elevados índices de reprovação. Raramente uma pessoa consegue permanecer 

indiferente diante da matemática, pois esta desperta uma relação de amor ou ódio 

inesquecível. As pessoas costumam não enfatizar o seu desempenho em outras 

disciplinas, mas nunca se esquecem como eram em matemática. Sempre que vão se 

referir às experiências com esta ciência, recorrem às lembranças dos professores da 

disciplina. 

O professor precisa compreender as atividades que favorecem o 

desenvolvimento de cada aprendizagem desejada. Deve desenvolver no aluno um 

conjunto de habilidades que permita melhorar seus processos de raciocínio. Motivar os 

alunos a tomar consciência de seus próprios processos e estratégias mentais para poder 

controlá-los e modificá-los de acordo com o aprendizado em questão. 
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4. DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA  

 

“Na maior parte das ciências, uma geração põe abaixo o 

que a outra construiu, e o que a outra estabeleceu a outra desfaz. 

Somente na Matemática é que cada geração constrói um novo andar 

sobre a antiga estrutura.” 

Hermann Hankel 

 

4.1. Dificuldades em matemática 

De acordo com o DSM-IV, o Transtorno da Matemática caracteriza-se da 

seguinte forma: 

Critérios Diagnósticos para F81.2 - 315.1 Transtorno da Matemática 

 

ü A capacidade matemática, medida por testes padronizados, 

individualmente administrados, está acentuadamente abaixo do nível 

esperado, considerando a idade cronológica, a inteligência medida e a 

escolaridade apropriada à idade do indivíduo. 

 

ü A perturbação no Critério A interfere significativamente no rendimento 

escolar ou atividades da vida diária que exigem habilidades em 

matemática. 

 

ü Em presença de um déficit sensorial, as dificuldades na capacidade 

matemática excedem aquelas geralmente a este associadas. 

 

Um grande número de estudantes apresenta dificuldade na aprendizagem da 

matemática e, uma porcentagem significativa considera que essa área de aprendizagem 

é um tormento. As dificuldades envolvidas no seu ensino e aprendizagem e os maus 

resultados escolares transformam a matemática numa área de preocupação. Provocando 

um questionamento do ensino e da aprendizagem da matemática. 
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As necessidades da sociedade mudam e os avanços tecnológicos 

transformaram esta, na era da informação. São necessários mais conhecimentos sobre as 

necessidades dos estudantes num momento em que estes são bombardeados com 

informações através de vários canais. Dentre as mudanças que precisam ocorrer na 

educação matemática, podemos citar que: 

ü A tecnologia deve ter um papel importante na aula; 

ü A matemática deve ser relacionada com a vida diária; 

ü O conhecimento de como as crianças aprendem deve ser parte 

integrante das estratégias que são utilizadas; 

ü Os aprendentes devem ver a matemática como uma ferramenta 

importante na resolução de problemas; 

ü Os aprendentes devem dominar as noções matemáticas básicas para 

compreender processos posteriores; 

 

Considerando tudo que foi dito no capítulo 2, percebemos que a 

aprendizagem da matemática envolve distintas competências cognitivas e, dessa forma, 

a dificuldade nesta área tem muito a ver com a forma como ela é abordada; com as 

estratégias didáticas utilizadas para o seu ensino-aprendizagem e as situações 

emocionais que afetam seu desempenho. 

A aprendizagem da matemática é necessária para que seja possível organizar 

o pensamento e para estimular o pensamento dedutivo do aluno (Santaló, 1994). Alguns 

conceitos são particularmente necessários para que o aprendente desenvolva noções de 

matemática mais complexas: 

ü Correspondência: é muito importante verificar se o aluno tem noções 

corretas de correspondência, pois essa compreensão leva a uma 

melhor compreensão da numeração e da representação. A 

correspondência biunívoca ou um a um é extremamente importante 

para uma aprendizagem sólida da matemática. 

ü Classificação: poder agrupar objetos de acordo com as semelhanças 

e diferenças de suas propriedades é uma condição necessária para 

futuras aprendizagens matemáticas. O estudante para ter uma 

adequada compreensão do conceito de número deve ser capaz de 

classificar objetos pelo tamanho, forma, cor, etc. 
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ü Seriação: é similar à classificação no que depende do 

reconhecimento de atributos e qualidade comuns aos objetos, 

entretanto, na seriação, o ordenamento depende do grau em que o 

objeto possui atributo. Por exemplo, se o atributo é a largura, a 

seriação consiste em ordenar do mais fino ao mais grosso e vice-

versa. 

ü Valor posicional: está diretamente relacionado com a numeração. 

Para atingir um bom desempenho é necessário ao estudante agrupar 

e reagrupar dezenas e unidades no mínimo, nomeando corretamente 

e fazendo as equivalências, por exemplo, seis dezenas são iguais a 

sessenta unidades. 

 

Atualmente considera-se que os alunos não somente façam as operações, 

mas pensem e comecem a raciocinar. O aluno deve participar e os jogos e problemas 

colocados devem motivá-lo a buscar respostas por si mesmo. O professor, por meio de 

estratégias adequadas, pode desenvolver a curiosidade e dar a possibilidade de utilizar 

vários canais para chegar às repostas. 

 

4.2. Áreas de dificuldade que podem interferir no desempenho em matemática 

As seguintes áreas de dificuldade de aprendizagem podem interferir no 

desempenho em matemática: 

ü Habilidades espaciais: crianças que têm dificuldades em relações 

espaciais, distâncias, relações de tamanho e para formar sequências. 

Estas dificuldades podem interferir em habilidades como medir, 

estimar, resolver problemas e desenvolver conceitos geométricos. 

ü Perseverança: crianças que têm dificuldades de passar mentalmente 

de uma tarefa para outra, por exemplo, ou baixo desempenho em 

problemas que exigem múltiplas operações ou em operações que 

exijam vários passos. 

ü Linguagem: os estudantes podem ter dificuldade para compreender 

alguns termos matemáticos como primeiro, último, seguinte, maior 

do que e outros tantos. Os dislexos e outras crianças com distúrbios 
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de leitura apresentam dificuldade em ler o enunciado do problema, 

mas podem fazer cálculos quando o problema é lido em voz alta. É 

importante deixar claro que só existe uma situação problema em 

matemática se o aluno consegue interpretá-la para resolvê-la. 

ü Raciocínio abstrato: estudantes que tem dificuldade de compreender 

conceitos abstratos e que usualmente requerem material concreto ou 

situações reais para compreender, mesmo que já tenha passado da 

etapa de operações concretas descrita por Piaget. 

ü Memória: estudantes que tem dificuldades de relembrar informações 

que lhes foram apresentadas. A criança não consegue ouvir os 

enunciados que lhes são passados oralmente, sendo assim, não 

conseguem guardar os fatos, isto lhe incapacitaria para resolver os 

problemas matemáticos. 

ü Processamento perceptivo: O processo perceptivo envolve processo 

de recepção e integração de informação e seu desenvolvimento tem 

origem no desenvolvimento motor, que poderá manifestar 

dificuldades de diferenciação e de estruturação perceptiva. A criança 

com este problema tem dificuldades em formar percepções refinadas 

e organizadas extremamente importantes para o aprendizado da 

matemática. 

ü Problemas emocionais: Crianças com problemas emocionais e de 

aprendizagem raramente têm incapacidades em relação ao raciocínio 

ou a memorização, antes não têm as estruturas emocionais que lhes 

suportem a aprendizagem. 

 

4.3. Discalculia 

Discalculia não é uma doença. Nem é necessariamente uma condição 

crônica. Foi originalmente definida pelo pesquisador Checoslováquia Kosc, como uma 

dificuldade em matemática, como resultado do comprometimento de partes específicas 

do cérebro envolvidas na cognição matemática, mas sem uma dificuldade geral na 

função cognitiva. Esta é a mesma definição que os pesquisadores usam hoje em 

neurociência cognitiva. A discalculia é um distúrbio neurológico que afeta a habilidade 

com números. É um problema de aprendizado independente, mas pode estar também 
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associado à dislexia. Tal distúrbio faz com que a pessoa se confunda em operações 

matemáticas, conceitos matemáticos, fórmulas, seqüência numéricas, ao realizar 

contagens, sinais numéricos e até na utilização da matemática no dia-a-dia. Provoca 

transtornos na aprendizagem de tudo o que se relaciona a números, fazer classificações, 

dificuldade em entender os conceitos matemáticos, a aplicação da matemática no 

cotidiano e na sequenciação numérica. Os cientistas procuram ainda compreender as 

causas da discalculia, e para isso têm investigado em diversos domínios. Acredita-se 

que a causa dessa má formação pode ser genética, neurobiológica ou epidemiológica. 

A discalculia pode ocorrer como resultado de distúrbios na memória 

auditiva, quando a pessoa não consegue entender o que é falado e conseqüentemente 

não entende o que é proposto. Também pode ser oriunda de um distúrbio de leitura 

quando o problema está ligado à dislexia e distúrbio de escrita quando a pessoa tem 

dificuldade em escrever o que é pedido (disgrafia). 

É difícil de estabelecer a ocorrência do Transtorno da Matemática, uma vez 

que muitos estudos se concentram na prevalência dos Transtornos da Aprendizagem, 

sem o cuidado de separar transtornos específicos da Leitura, Matemática ou Expressão 

Escrita. 

A ocorrência do Transtorno da Matemática isoladamente (isto é, quando não 

é encontrado em associação com outros Transtornos da Aprendizagem) é estimada 

como sendo de aproximadamente um em cada cinco casos de Transtorno da 

Aprendizagem. 

A percentagem da população com discalculia do desenvolvimento é 

estimada entre 3 a 6 por cento, ou um em cada vinte pessoas. Esta é uma percentagem 

semelhante à dislexia, discalculia e ainda é muito pouco estudado e com poucos 

recursos em comparação. Ao contrário de algumas outras deficiências de aprendizagem, 

a discalculia é tão suscetível de afetar as meninas quanto os meninos. 

Até a data, a maioria das pesquisas tem sido em populações especiais 

associados com a discalculia, como indivíduos com síndrome de Turner, síndrome 

alcoólica fetal, ou nascem com baixo peso à nascença. Todos estes estudos mostram ou 

menos massa cinzenta (células cerebrais), ou menor atividade cerebral em uma área 

específica do cérebro conhecida para processar a matemática (o sulco intra-parietal). 
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Figura 1 - Menos matéria cinzenta em discauculia associada ao nascimento prematuro (Isaacs et al, 2001) 

 

Os pesquisadores Johnson e Myklebust (1983) baseiam seus estudos em 

uma classificação com seis tipos de discalculia elaborada por Kosc que as definiu assim: 

ü Discalculia Verbal – dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os 

números, os termos, os símbolos e as relações; 

ü Discalculia Practognóstica – dificuldade para enumerar, comparar e manipular 

objetos reais ou em imagens matematicamente; 

ü Discalculia Léxica – dificuldades na leitura de símbolos matemáticos; 

ü Discalculia Gráfica – dificuldades na escrita de símbolos matemáticos; 

ü Discalculia Ideognóstica – dificuldades em fazer operações mentais e na 

compreensão de conceitos matemáticos; 

ü Discalculia Operacional – dificuldades na execução de operações e cálculos 

numéricos. 

 

4.4. Acalculia 

Acalculia, definido por Novick e Arnold (1988) e citado por Keller e Sutton 

(1991) é um transtorno relacionado com a aritmética, adquirido após lesão cerebral, 

acidente vascular no cérebro, tumor ou trauma. E que Benton (1987) denomina “déficits 

com as operações numéricas". As deficiências específicas em pacientes com acalculia 
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podem variar até certo ponto, mas os principais sintomas estão sempre presentes. Os 

pacientes muitas vezes confundem-se ao contar em ordem decrescente, ou desconhecem 

símbolos básicos, ou ainda possuem dificuldades em associação numérica como quantas 

semanas tem um ano. Haverá muitas vezes dificuldades significativas na transcrição de 

números por extenso, escrita de números com diferentes níveis de complexidade e na 

comparação de dois números naturais para determinar qual é o maior deles. A maior 

dificuldade pode ser observada em realizações de operações matemáticas e os pacientes 

podem ser incapazes de interpretar os sinais de adição, subtração, multiplicação e 

adição. Podem também mostrar incapacidade para alinhar números em colunas. 

Este distúrbio é ocasionalmente encontrado em sua forma primária, mas é 

mais freqüentemente encontrado associado a um grupo de sintomas neurológicos que 

em conjunto são conhecidos como síndrome de Gerstmann. Além da acalculia, os 

sintomas principais da síndrome de Gerstmann incluem a perda ou deficiência da 

capacidade em escrever (cartas, sílabas, palavras ou frases), denominada agrafia, devido 

a uma lesão em uma área cerebral específica; perda da capacidade de reconhecer objetos 

ou símbolos utilizando um dos cinco sentidos, conhecida como agnosia; e confusão 

direito-esquerdo. 

Uma grande distinção pode ser estabelecida entre acalculia primária 

(anaritmética) e acalculia secundária (acalculia afásica, acalculia aléxica, acalculia 

agráfica, acalculia frontal, acalculia espacial). 

ü Anaritmética. Representa um distúrbio na capacidade de realizar 

cálculos aritméticos. Apresentam uma perda de conceitos numéricos, 

incapacidade de compreender as quantidades, dificuldades no uso de 

regras sintáticas de cálculo (por exemplo, "reagrupar e agrupar”) e 

déficits na compreensão de sinais numéricos. Os indivíduos 

anaritméticos podem contar e preservar alguns conhecimentos 

numéricos, mas falham em comparar números, realizar operações 

aritméticas, e resolver problemas numéricos. O fracasso nas tarefas 

de cálculo tem de ser encontrado em ambas as operações de escrita e 

oral (Dehaene, 1997). 

 

Acalculia secundária: 
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ü Acalculia afásica. As dificuldades mais leves de cálculo encontradas 

em pacientes com afasia são derivadas de alterações lingüísticas. 

Defeitos no processamento visual-espacial contribuem 

significativamente para a dificuldade de cálculo. Estes pacientes 

apresentam erros morfológicos, e eles têm dificuldades em contagem 

regressiva e em operações sucessivas. Omissão de palavras é 

observada quando as tarefas de escrita por extenso são dadas aos 

pacientes, ou seja, a conversão de números na sua representação 

escrita (por exemplo, "1245" para "mil duzentos e quarenta e cinco", 

ou a tarefa inversa). Lexicalização (por exemplo, 634 é escrito 

600.304) e erros de decomposição são freqüentes (por exemplo, 

1527 é escrito 15 27) 

ü Acalculia agráfica. Dificuldades em escrever números são a 

principal dificuldade do agráfico. Dificuldades em tarefas de 

transcodificação, substituições e omissões são evidentes. Seqüências 

de números escritos, especialmente na ordem inversa, podem ser 

especialmente difíceis. Defeitos de compreensão da língua escrita 

podem prejudicar a capacidade de escrever quantidades sob ditado. 

Falham ao converter os números que ouvem em uma forma gráfica 

correta. 

ü Acalculia aléxica. Os déficits observados no aléxico sem agrafia 

(alexia occipital ou alexia pura) estão limitados a números de leitura. 

Dificuldades em leitura de números iguais as dificuldades 

encontrados na leitura de palavras e frases escritas. Leitura dígito por 

dígito pode ser observada. Há uma leitura assimétrica, e os dígitos 

em um número inicial são mais fáceis de ler do que os últimos. O 

paciente pode ler os dígitos iniciais e omitir os restantes (por 

exemplo, 746 é lido 74). Escrita de operações aritméticas pode ser 

dificultada devido aos transtornos de exploração visual. A 

capacidade de realizar cálculo mental geralmente é 

consideravelmente melhor. Muitas vezes, a alexia central está 

associada com anaritmetia. 

ü Acalculia frontal. Pacientes com danos em áreas pré-frontais do 

cérebro pode apresentar sérias dificuldades em operações mentais, 
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problemas de operações sucessivas (particularmente operações com 

reagrupamento, tais como 100 menos 7), e de várias etapas 

numérica. Operações aritméticas escritas são notoriamente mais 

fáceis do que as operações mentais. Dificuldades em tarefas de 

cálculo nestes pacientes correspondem a três tipos diferentes: (1) 

dificuldades de atenção, (2) perseverança, e (3) conhecimento de 

conceitos matemáticos complexos. 

ü Acalculia espacial. Pacientes com acalculia espacial desempenham 

muito melhor tarefas apresentado aritmética oralmente do que de 

maneira escrita. Escrita de números com o uso exclusivo do lado 

direito da página. Iterações (por exemplo, 44 está escrito 444), 

incapacidade de manter uma linha reta e desorganização espacial são 

observados. Alinhamento dos números nas colunas é severamente 

anormal. No desempenho das operações de escrita, pode haver 

confusão sobre onde localizar o resultado calculado; negligência 

esquerda que pode resultar em fracasso para concluir a operação, ou 

incapacidade de ler o sinal numérico, geralmente localizadas à 

esquerda. Nos procedimentos de multiplicação, os pacientes podem 

conhecer os passos necessários na operação, ou seja, quando e como 

proceder, mas não sabem onde colocar as quantidades (Grana et al 

2006). Estes pacientes podem ter dificuldade em lembrar as tabuadas 

e freqüentemente misturam procedimentos (por exemplo, ao subtrair, 

acrescentam). 
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5. ESTRATÉGIAS DE SUPORTE PARA APRENDENTES QUE 
APRESENTAM DIFICULDADES EM MATEMÁTICA 

 

"Um pessimista vê uma dificuldade em cada 

oportunidade; um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade." 

Sir Winston Churchill 

 

5.1. Competências pré-numéricas 

Para que a ajuda a uma criança que apresenta dificuldades seja efetiva é 

importante analisar o problema apresentado. Sabendo-se de onde parte a dificuldade 

podem ser desenvolvidas estratégias adequadas. Muitos estudantes começam sua 

escolarização com poucas experiências que lhes permitam desenvolver competências 

pré-numéricas como a correspondência, a classificação e a seriação. 

 

Exercício para desenvolver a correspondência 

Fazer uma fileira de objetos iguais como quadrados e solicitar que a criança 

coloque um círculo para ao lado de cada quadrado. 

Outra atividade que pode ser utilizada é colocar figuras de meninas 

(desenhos que podem ser facilmente encontrados na internet, impressos e plastificados 

para maior durabilidade) e solicitar que a criança distribua uma flor (também figuras) 

para cada menina. 

Conforme o desenvolvimento da habilidade da criança, a atividade pode se 

tornar mais complexa. Utilize figura de 5 crianças e solicite à criança que distribua 10 

balas entre elas.Depois este trabalho pode ser feito com sobra.Tem 5 crianças e 12 

balas. Distribua entre elas. Sobra alguma? Quantas? 

Em sala de aula o (a) professor (a) poderá facilmente utilizar este tipo de 

atividade. 

 

Exercício para desenvolver a classificação 
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Entregar à criança vários objetos, com cores, formas e tamanhos variados e 

solicitar que separe em grupos, ou seja, classifique, mas não é necessário utilizar este 

termo, a não ser que a criança já tenha condições de entendê-lo.Depois pergunte como 

ela separou e por que.Em seguida peça à criança que pense em outra forma de separar 

(classificar), por exemplo: tamanho, textura e outros. 

Em sala de aula pode ser feito o mesmo exercício em grupo, pedindo que 

cada grupo separe os objetos e os outros grupos deverão descobrir que propriedades dos 

objetos levaram em consideração para classificá-los. Para crianças maiores pode utilizar 

cartões com alimentos, carros, animais, plantas e outros. 

 

Exercícios para desenvolver a seriação 

Entregar á criança objeto de diferentes comprimentos e pedir que os coloque 

em ordem a partir do mais curto até o mais longo.Podem ser utilizados copos de vários 

tamanhos, palitos, lápis e outros. 

Uma sugestão é pedir que a criança faça bolas de diversos tamanhos com 

massinha e organize da maior para a menor. 

Em sala os alunos podem se organizar em fila por ordem de tamanho, do 

maior para o menor e do menor para o maior. 

 

5.2. Numeração e valor posicional 

Atividades que desenvolvem a noção de valor posicional 

Podem ser utilizados vários tipos de materiais concretos como botões, 

palitos, dados, etc., que podem ser agrupados em grupos de dez. Também podem ser 

utilizados o quadro valor-lugar e o material dourado. 

Dar ao estudante a oportunidade de contar de dez em dez, e em seguida 

nomear o número, por exemplo, contar de dez em dez três vezes, dez, vinte, trinta. Essa 

atividade pode ser mais proveitosa se o estudante a fizer em voz alta e depois escrever o 

número obtido no quadro. 
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5.3. Operações matemáticas. 

Muitos programas escolares dedicam um longo tempo para praticar as 

operações matemáticas ditas fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão), 

priorizando a memorização de dados. Os aprendentes passam longos períodos de tempo 

realizando operações e algumas não compreendemos princípios básicos nos quais são 

suportados esses conceitos matemáticos. Quando os estudantes apresentam dificuldades 

em executar operações matemáticas o que pode estar por trás é: 

1. Não compreendem a numeração e/ou valor posicional. 

2. Não compreendem a operação que estão executando. 

3. Não conhecem dados matemáticos básicos e sua aplicabilidade 

como as propriedades das operações fundamentais. 

4. Não compreendem a linguagem das operações matemáticas 

como soma diferença, produto e outros. 

5. Tem dificuldades para memorizar as tabuadas de multiplicação. 

6. Tem problemas de organização espaço-temporal. 

Atividades que desenvolvem a compreensão das operações 

Utilizar materiais concretos ou desenhos para ilustrar operações. Pedir que o 

aprendente represente com materiais concretos ou desenho uma operação. 

Utilizar sons enquanto a criança fecha os olhos durante a operação, por 

exemplo, com palmas para significar a multiplicação antes de verbalizar o resultado. 

Duas palmas para representar o dobro, três pra o triplo, etc. 

 

5.4. Aprendizagem de frações e decimais. 

O conceito de frações pode ser introduzido muito precocemente. Ao redor 

dos três ou quatro anos já se pode falar de frações para crianças enquanto se brinca. O 

ensino de frações deve ocorrer como em outros conceitos, do concreto para o abstrato. 

Sequência para aprender os conceitos de fração 

O estudante deve: 
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ü Manipular objetos concretos. (blocos fracionados, escala cursenaire, 

por exemplo). 

ü Relacionar objetos entre si (metade, terços, quartos). 

ü Apontar corretamente modelos de frações quando o professor 

solicitar. 

ü Nomear as frações que o professor indicar. 

ü Utilizar desenhos para representar as frações solicitadas pelo 

professor. 

ü Registrar por extenso as frações solicitadas. 

ü Utilizar frações para resolver problemas simples, inicialmente. 

 

5.5. Noções de medida. 

Como identifica Piaget, há duas operações fundamentais nas quais é 

baseado o processo de medida: conservação (do volume, da massa, do comprimento, 

etc.) e transitividade (A é maior que B, B é maior que C, logo A é maior que C). As 

dificuldades apresentadas pelas crianças na aprendizagem de medidas muitas vezes são 

devidas à introdução de alguns conceitos com instrumentos complexos e estratégias 

inadequadas. As experiências de medir começam com a manipulação de objetos e a 

comparação de seus atributos. 

Exercícios para desenvolver habilidades de medição 

Esses exercícios variam de acordo com a idade do aprendente. Ordenar 

elementos de acordo com seu comprimento, comparar distâncias. Identificar uma 

medida como o número de vezes que uma quantidade está contida me outra. Utilizar 

unidades de medida padrão. 

 

5.6. Resolução de problemas. 

A resolução de problemas deve ser a competência mais importante a se 

trabalhar com o estudante. Muitos estudantes sabem melhor como resolver uma equação 
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do que quando, ou seja, apresentam dificuldades em saber quando somar, subtrair, 

multiplicar ou dividir. 

Existem alguns fatores que precisam ser considerados pelos professores 

quando escrevem ou selecionam problemas e instruem seus alunos a resolvê-los: 

Palavras- chave: deve-se ensinar aos estudantes a encontrar as palavras-

chave que os guiem na resolução de problemas. Por exemplo, “todos juntos” ou 

“sobraram”. 

Raciocínio: é importante ensinar os aprendentes a encontrar a idéia que está 

por trás do problema, não ficando preso somente ao mero cálculo. 

Complexidade sintática: as estruturas das orações, quando se inicia o ensino 

de resolução de problemas, devem ser simples e o vocabulário utilizado deve 

corresponder à realidade do aluno. 

Conteúdo inapropriado: os problemas devem estar relacionados com 

situações interessantes, que sejam significativas e com as quais podem se deparar no 

futuro. 

Atividades para desenvolver a habilidade de resolver problemas 

Alguns métodos para ensinar a resolver problemas mostram-se eficientes 

para sanar essa dificuldade nos estudantes. Por exemplo: 

1. Lê o problema. Encontra palavras desconhecidas e encontra palavras 

chave. 

2. Lê novamente o problema. Identifica os dados que tem e decide o 

que está sendo pedido. Decide também as unidades de medida 

necessárias. 

3. Decide qual operação irá utilizar. 

4. Escreve o problema através de uma sentença matemática. 

5. Resolve o problema. 

De acordo com Montague e Bos (1986), quando ensinamos adolescentes 

com dificuldades de resolver problemas, devemos levar em consideração: 

ü Assegurar que o estudante saiba resolver as operações antes de 

introduzi-las num problema. 
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ü Desenvolver uma variedade de problemas que estejam relacionados 

com o que queremos que o estudante aprenda a resolver. 

ü Ensinar os estudantes a ler o problema e visualizar a situação. 

ü Pedir ao estudante que releia o problema nessa ocasião para que 

tome consciência dos dados. 

ü Ensiná-lo a identificar a informação desnecessária. 

ü Novamente ler o problema e tratar de escrevê-lo numa oração 

matemática. O papel do professor é de suma importância neste 

momento, formulando perguntas e orientando na construção do 

problema aritmético. 

ü Pedir ao estudante para formular o problema aritmético e calcular o 

resultado. 

ü Pedir aos estudantes que releiam a palavra-chave e tomem 

consciência se resolveram o problema corretamente. 

 

5.7. Discalculia. 

O aluno deve ter um atendimento individualizado por parte do professor que 

deve evitar: Ressaltar as dificuldades do aluno, diferenciando-o dos demais; Mostrar 

impaciência com a dificuldade expressada pela criança ou interrompê-la várias vezes ou 

mesmo tentar adivinhar o que ela quer dizer completando sua fala; Corrigir o aluno 

freqüentemente diante da turma, para não o expor; Ignorar a criança em sua dificuldade. 

Algumas situações devem ser evitadas, outras precisam ser explicitadas: não 

force o aluno a fazer as lições quando estiver nervoso por não ter conseguido; Explique 

a ele suas dificuldades e diga que está ali para ajudá-lo sempre que precisar; Proponha 

jogos na sala; Não corrija as lições com canetas vermelhas ou lápis; Procure usar 

situações concretas, nos problemas. 

Um psicopedagogo pode ajudar a elevar sua auto-estima valorizando suas 

atividades, descobrindo qual o seu processo de aprendizagem através de instrumentos 

que ajudarão em seu entendimento. Os jogos irão ajudar na seriação, classificação, 

habilidades psicomotoras, habilidades espaciais, contagem. 

Recomendam-se pelo menos três sessões semanais. 
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O neurologista irá confirmar, através de exames apropriados, a dificuldade 

específica e encaminhar para tratamento. Um neuropsicólogo também é importante para 

detectar as áreas do cérebro afetadas. O psicopedagogo, se procurado antes, pode 

solicitar os exames e avaliação neurológica ou neuropsicológica. 

 

5.8. Acalculia. 

ü Planejar atividades que facilitem o sucesso do aluno, a fim de 

melhorar seu auto- conceito e aumentar sua auto-estima. 

ü Utilizar métodos variados. 

ü Explicar ao aluno suas dificuldades e diga que está ali para ajudá-lo 

sempre que precisar. 

ü Não forçar o aluno a fazer as lições quando estiver nervoso por não 

ter conseguido. 

ü Propor jogos na sala. 

ü Procurar usar situações concretas, nos problemas. 

ü Permitir o uso de uma calculadora. 

ü Oferecer fácil acesso às tabelas e listas de fórmulas (não exija que o 

aluno memorize). 

ü Dar mais tempo para o aluno fazer a tarefa. 

ü Utilizar recursos tecnológicos disponíveis. 
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CONCLUSÃO 
 

Dentro do contexto da educação brasileira, a matemática se apresenta 

como um grande e emblemático problema. Os resultados de desempenho em exames 

nacionais e internacionais mostram que será preciso muito empenho da sociedade 

brasileira para mudar o panorama da matemática no Brasil. 

No presente estudo mostramos a necessidade de se ensinar matemática na 

educação básica em função de uma aprendizagem que possibilite ao indivíduo a 

participação no mundo através do universo da lógica e dos números. Entretanto o 

conhecimento do processo ensino aprendizagem é mais complexo do que se 

acreditava e com as descobertas recentes da neurociência sobre aprendizagem, faz-se 

possível reconhecer os limites de cada indivíduo no que se refere, inclusive, à 

aprendizagem matemática. 

A aprendizagem da matemática ocorre por um processo de evolução 

cognitiva que Piaget descreve na epistemologia genética como sendo conjuntos de 

conhecimentos e habilidades que a criança obtém em diferentes etapas do seu 

desenvolvimento.  Somado a esse processo temos também os estímulos que o 

aprendente precisa receber para que sua aprendizagem seja significativa e os fatores 

psicossociais que interferem na aprendizagem matemática em função da construção 

do vínculo afetivo necessário para que o produto desse processo seja um indivíduo 

seguro de seu aprendizado. 

O professor como conhecedor do processo ensino aprendizagem é o 

agente responsável pela aquisição de conhecimentos do estudante, contudo, não 

conhecer corretamente esse processo pode ocasionar profundos problemas na 

aprendizagem desse estudante.  

Alguns estudantes apresentam maiores dificuldades de aprendizagem 

matemática do que outros. E isso acontece devido a variados fatores que variam do 

pedagógico e psicológico ao fisiológico. As dificuldades na aprendizagem de 

matemática podem ser sanadas, na maioria das vezes, através de reformulações na 

prática pedagógica por se tratarem de dificuldades em áreas específicas na 

aprendizagem, como memória, sentidos, desenvolvimento motor, etc. Outras 

dificuldades apresentam grau maior de complicações por serem de origem genética ou 
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resultarem de algum trauma na região do cérebro. Nesse último caso pode não ser 

possível sanar o problema e o professor deverá ter uma atenção diferenciada para 

com esse estudante no sentido de favorecer por meio de novas tecnologias e uso de 

calculadoras o acesso à linguagem matemática. 

Através desse estudo podemos notar que as dificuldades de aprendizagem 

aqui apresentadas demandam do profissional de educação um conhecimento muito 

extenso sobre o funcionamento do cérebro e da mente, além de deixar claro que a não 

aprendizagem pode ser sim, um sinal de negligência do sistema educacional. 
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