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RESUMO 

 

Esse trabalho é um recorte de nossa pesquisa onde buscamos identificar as razões e 

obstáculos que desencadeiam nas dificuldades na trajetória dos adolescentes aprenderem 

matemática. Em nossa prática pedagógica podemos observar que a grande maioria dos alunos que 

apresentam dificuldades para entender um determinado enunciado sua dificuldade não se restringe 

apenas aos conceitos e abstrações necessárias da matemática, mas sim de entendimento e 

compreensão do texto. O trabalho articula-se em identificar estratégias para amenizar os obstáculos 

enfrentados pelas crianças e adolescentes diante de alguns conceitos da matemática, buscamos 

apoio também em pesquisador que associa os mandamentos cognitivos tanto do professor como 

do aluno e sua respectiva família nesse processo. Recorremos também a visão psicopedagógico de 

alguns expoentes que interpretam a psicologia das dificuldades de aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

 

Podemos afirmar que provavelmente quase todos nós tivemos dificuldades na escola seja em 

Matemática, História, Português ou em qualquer outra disciplina. Dependendo da Instituição que 

estudávamos nossos pais ou responsáveis eram comunicados e chamados para uma conversa. Toda 

a aprendizagem começa em casa, em meio à família e de maneira informal, porém muito marcante 

para todo o processo de crescimento em toda nossa vida. É importante frisar que no século XII, as 

crianças eram consideradas adultas em miniaturas, não havendo um mundo infantil como hoje 

conhecemos e defendemos. Mas sabemos que este papel não cabe somente a família e atualmente 

em uma sociedade pós-moderna muitos valores sofreram profundas alterações e a escola passou a 

contribuir neste processo de desenvolvimento e crescimento. O século XX foi marcado pela 

expansão dos sistemas educativos das nações industrializadas, sendo a educação básica obrigatória 

em praticamente todo o mundo.  

Em uma sociedade em constantes transformações surgiu à necessidade de uma ferramenta 

essencial no auxílio a criança, à família, à escola e a sociedade no que diz respeito a superar e lidar 

com problemas de aprendizagem. Um eixo na discussão sobre quem deve ajudar os pequenos e os 

adolescentes a superar bloqueios, ultrapassar limites, transformando-os em seres humanos 

integrados, felizes e com autoestima elevada. Sendo assim o surgimento da psicopedagogia acaba 

por representar uma intersecção entre a Psicologia, educação e saúde, que define o rumo do 

processo de aprendizagem, com a finalidade de ajudar a superar as dificuldades no processo de 

aprendizagem não apenas das crianças, mas todos os envolvidos; pais, mães, professores, escola.  

A psicopedagogia busca antever para onde caminha o processo de aprendizagem, a fim de 

tentar conciliar e preservar a riqueza da singularidade do sujeito no ambiente que muda a todo 

instante. O psicopedagogo é um garimpeiro, que busca nas diferenças o que o sujeito da 

aprendizagem possui de melhor. A psicopedagogia nasceu na Europa, mas especificamente na 

França, no século XIX, como um movimento de colaboração entre educadores, filósofos e médicos, 

em busca de soluções para problemas de aprendizagem. Entre seus representantes podemos citar 

educadores como: Itard, Pereire, Pestalozzi, Seguin, Sara Paim, Alicia Fernández, Edith Rubinstein 

entre outros. Experimentar frustrações será essencial para o seu desenvolvimento emocional, pois 

contribui para com o desenvolvimento da autonomia e, principalmente, com a capacidade de pensar 

o que favorecerão a aquisição adequada das FE, funções executivas no aparato neurobiológico, 

sendo um dos problemas mais gritantes os relacionados com a compreensão do texto, que por 

consequência faz com os mesmos não conseguem entender o enunciado de um problema de 

matemática embora sejam exímios em cálculos e conheçam bastante bem as operações.  
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Em nossa prática pedagógica podemos observar que a grande maioria dos alunos que 

apresentam dificuldades para entender um determinado enunciado sua dificuldade não se restringe 

apenas aos conceitos e abstrações necessárias da matemática, mas sim de entendimento e 

compreensão do texto, sendo também salientar que outra razão da falta de motivação referente aos 

conceitos matemáticos encontra-se na falta de visão dos mesmos para aplicação no dia a dia. 

 

O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 

 

1. Contextualizar a aprendizagem da matemática em atividades concretas e 

significativas para os alunos.  

 

É importante enfatizar que a matemática é, além de um sistema formal, uma atividade 

humana vinculada a propósitos e a intenções em contextos e situações particulares e específicas, 

basta observar um pedreiro preparando uma lista de materiais para realizar a colocação de azulejos 

em uma cozinha. Baseando-se no princípio de que a aprendizagem da matemática em sala de aula 

em situações concretas e significativas para os alunos é essencial para que as vantagens oferecidas 

pela descontextualização cognitiva própria do conhecimento matemático não sejam anuladas pela 

“descontextualização social e afetiva” Del Rio e Alvarez, (1992) de tal conhecimento. Nesta 

abordagem, alguns alunos não conseguem entender onde irão aplicar aquele conhecimento, e, 

portanto não conseguem se quer visualizar em seu cotidiano. 

 

2. Orientar a aprendizagem dos alunos para a compreensão e a resolução de problemas. 

 

As situações de resolução de problemas constituem um espaço natural para a utilização 

contextualizada do conhecimento matemático, constituindo necessariamente um instrumento de 

primeira ordem para conquistar uma aprendizagem significativa e funcional da matemática.  

Mas é necessário distinguir entre autênticos problemas e o que podemos rotular como 

“exercícios”, podendo afirmar que há uma diferença muito grande entre “exercícios” e problemas, 

pois o entendimento de um exercício passa muitas vezes por ser uma estrutura mecânica, onde o 

aluno deverá descobrir o valor da variável não fornecida enquanto a resolução de um problema 

requer a necessidade de entender o enunciado, associar a alguma experiência já vivida ou 

conhecida. Para que os “problemas” escolares constituam problemas concretos a serem resolvidos, 

e não apenas exercícios a serem realizados eles devem cumprir algumas condições que os 
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aproximem dos problemas matemáticos reais. Em particular parecem necessários que sejam 

problemas formulados e definidos pelos próprios alunos, que suponham tarefas contextualmente 

relevantes, que possam ser resolvidas por métodos diversos, que permitam soluções também 

diversas, e não necessariamente exatas, e que compartilhem sua finalidade de promover 

aprendizagem da matemática com finalidades extramatemáticas de interpretação da realidade e ou 

atuação nesta realidade. 

 

3. Vincular a linguagem formal matemática com seu significado referencial 

 

Em nossas práticas e em troca de informações com outros professores existem alguns 

“problemas” que ocorrem; os alunos não conseguem abstrair alguns fatos da realidade, baseado 

em um esquema ou através de um material. Matematizar a realidade mediante um modelo implica 

expressar determinados fatos e suas relações matemáticas abstratas; nesse processo, um conceito 

pode chegar a constituir um modelo abstrato de determinados fenômenos, ao mesmo tempo em 

que esses fenômenos oferecem modelos concretos para o conceito. Assim, por exemplo, o conceito 

de fração ou a noção de frações equivalentes pode modelar de maneira abstrata a divisão de um 

retângulo ou de um quadrado em partes iguais, e esta pode atuar ao mesmo tempo como modelo 

visual de conceito (Castro e Castro 1997).  

A atividade de modelação pode ser considerada como o elo entre duas faces (a pragmática e 

a formal) da matemática (de Corte, Greer e Verschaffel, 1996) e tem uma amplíssima utilidade no 

processo de ensino e aprendizagem de diversos conteúdos da matemática. 

 

4. Ativar e empregar como ponto de partida o conhecimento matemático prévio, formal 

e informal, dos alunos. 

 

Podemos observar que os alunos, no momento de abordar a aprendizagem da matemática 

escolar, já trazem uma grande gama de conhecimentos matemáticos obtidos informalmente que 

foram desenvolvidos no âmbito de situações cotidianas fora da sala de aula. Muitos dos alunos de 

classe social mais baixa, aqueles que durante algumas horas do dia ficam em semáforos vendendo 

balas, flores, chocolates, apresentam uma facilidade impressionante ao manusear cédulas. Sendo 

assim diversas propostas renovadoras dos processos de ensino e aprendizagem da matemática 

fomentam, de diversas maneiras, que os alunos utilizem em sala de aula o seu conhecimento 

matemático informal e suas formas pessoais de representação, de pensamento e de resolução de 

problemas. 
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5. Avançar de maneira progressiva a níveis cada vez mais elevados de abstração e de 

generalização. 

 

Pode-se observar que os conhecimentos de matemática cultural trazida pelos alunos, obtidos 

de forma informal, ficam a desejar em diversos aspectos, faltam a estes conhecimentos um 

embasamento teórico, um conceito de como surgiu, e tais fatos são extremamente importantes para 

a aprendizagem por diversas razões, entre elas que a matemática é muito dinâmica e que ao ficarem 

conhecendo a origem de determinado conceito irão poder refletir que tal conhecimento não surgiu 

do nada foram anos de pesquisas, de experimentos, de diálogos para chegar a tal conceito. É 

importante enfatizar que um elemento essencial para que o aluno possa avançar para níveis mais 

elevados de abstração em seu conhecimento matemático é o uso de modelos e de ferramentas de 

manipulação, visuais e gráficas, que sirvam como apoios para a transformação de seu 

conhecimento matemático informal em outro mais formal e abstrato e, também mais eficiente.  

Um dos recursos dos avanços das novas tecnologias, entre elas o computador, ao trabalhar 

como software para manipular gráficos.    

    

6. Ensinar explicitamente, e de maneira informada, estratégias e habilidades 

matemáticas em alto nível. 

 

Para a resolução de problemas de matemática são necessários conhecimentos não apenas do 

tipo declarativo e procedimental, mas também conhecimento condicional. Não é possível, resolver 

de maneira especializada problemas matemáticos sem dominar determinados heurísticos que 

ajudam a traçar planos eficazes de resolução-como relacionar o problema com problemas análogos 

ou similares reformulá-lo ou dividi-lo em subproblemas-ou determinadas capacidades de controle 

do processo de solução - identificar os obstáculos e buscar métodos todos alternativos para superá-

los, preservar no processo de resolução ou avaliar a pertinência das soluções obtidas. Toda esta 

ação para obter a resolução de um problema requer acima de tudo que o aluno esteja envolvido e 

comprometido com o assunto. É necessário acima de tudo o despertar no aluno para realizar tais 

ações movidas pelo prazer de aprender, pela satisfação de resolver o problema. A modelagem 

metacognitiva, auto indagação do aluno ou o ensino de perguntas-chave são formas de atuação do 

professor que podem concretizar esse tipo de ensino. Outra estratégia para u m eficiente 

aprendizado é requerer que os alunos as pratiquem em contextos e situações diversas, por exemplo, 
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incorporando de maneira sistemática ao trabalho na sala de aula momentos de revisão e de 

avaliação dos processos realizados e dos produtos obtidos a partir de tais processos. 

 A criação de uma situação problema com o assunto tratado na aula anterior, tipo realizações 

de compra e venda de determinados produtos hipotéticos, fazendo com que as aulas fiquem mais 

dinâmicas e coloquem em prático o que acabaram de aprender. 

 

7. Sequenciar adequadamente os conteúdos matemáticos, assegurando a inter-relação 

entre distintas capacidades envolvidas na aquisição do conhecimento matemático. 

 

Todas as pesquisas e nossas práticas pedagógicas mostram a todos os envolvidos no processo 

a necessidade de distinguir entre uma estrutura lógica de uma disciplina sua organização interna, 

tal como a estabelece e maneja os especialistas de cada uma delas – e sua estrutura psicológica-

isto é, a sequência ótima de apresentação dos conhecimentos dessa disciplina para sua 

aprendizagem. A distinção se cabe, é mais importante no caso da matemática que em outros 

conteúdos escolares, visto que as características distintivas da matemática como sistema formal 

está, justamente, seu alto grau de estruturação e de hierarquização interna.  

Sendo assim é importante rever a necessidade de que as sequências para o ensino e a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos na sala de aula levem em conta, além da estrutura interna 

da matemática, aspectos relacionados com o aspecto evolutivo dos alunos, seus conhecimentos 

prévios ou a relação com os outros conteúdos e aprendizagem escolar, assim como determinadas 

tendências básicas que presidem os processos de construção do conhecimento; a passagem da 

atividade à simbolização (da percepção ou manipulação física de objetos e situações particulares. 

Não podemos esquecer-nos da intensa participação da informática, diverso software, jogos, 

situações de tomada de decisões que favorecem a abstração do aluno). 

 

8. Apoiar sistematicamente o ensino na interação e na cooperação entre alunos 

 

A interação cooperativa entre os alunos no desvendar alguns tópicos que acabaram de ser 

apresentada pelo professor, leva nos a concluir que o processo de ensino aprendizagem pode 

ocorrer com a construção social concretizando que a construção de tais conhecimentos pode 

ocorrer mediante interação, negociação e a colaboração, como vias para que os alunos possam 

tornar-se membros competentes de uma comunidade e de uma cultura matemática. 
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9. Oferecer aos alunos oportunidades suficientes para “falar matematicamente” na sala 

de aula. 

 

Na perspectiva do aprender matemática passa pela aprendizagem da “língua” própria desta 

ciência, própria dessa comunidade e dessa cultura, pois a aprendizagem da matemática supõe 

enquadrar-se na aprendizagem de certas práticas e gêneros discursivos, de certas formas de fala e 

de raciocinar próprios da disciplina (conjeturar possíveis soluções alternativas, explicar e justificar 

o processo empregado para a obtenção de uma determinada solução. Porém essa aprendizagem 

requer a participação continuada dos alunos em situações comunicativas que lhes permita “se 

apropriarem” de tais práticas e gêneros discursivos com a orientação de outros “falantes” mais 

competentes.  

Por isso, é importante que os alunos tenham oportunidade, na sala de aula de matemática, de 

praticar diversas formas de discurso matemático relevante (National Council of Teachers of 

Mathematics, 1991) e de discutir sobre as normas adequadas de falar sobre os conteúdos 

matemáticos. (Cobb, Wood e Yackel, 1993). O falar), matematicamente colabora a internalização 

de conceitos, vocabulários e com o passar do tempo vencer um mito sobre as dificuldades da 

matemática. 

 

10. Dar atenção aos aspectos afetivos e motivacionais envolvidos na aprendizagem e no 

domínio da matemática. 

 

No processo de ensino e aprendizagem, devem estar envolvidas diversas capacidades, não 

somente do tipo cognitiva, mas também de caráter afetivo, motivacional e relacional. Sendo estas 

capacidades vitais, este pesquisador sempre tem levantado a bandeira da necessária permanência 

do mesmo professor durante todo um ciclo, pois sendo assim ocorrerá o desencadear das 

capacidades citadas, mesmo que para tais é defendida uma adequação as práticas do professor de 

conhecimentos essenciais de psicopedagogia. Mas além destas reflexões defendidas por este 

pesquisador, existem: 

 

 O respeito à diversidade dos alunos quanto às competências, conhecimentos prévios, 

recursos e estratégias para aprender e quanto a interesses e motivações diante da 

aprendizagem; 
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 Uma atmosfera de trabalho que anime os alunos a trazer suas próprias idéias e seus pontos 

de vista, que valorize os acertos, e que entenda e aproveite os erros como algo que se pode 

aprender; 

 Uma adequação a realidade das dificuldades frentes as tarefas, é notório nos anos iniciais 

do Ensino Superior observar o quanto não foi aprendido determinado tópicos e que já 

neste nível deixa de ser uma dúvida e passa a ser uma “dívida”, obtida a diversos fatores 

que no decorrer deste trabalho serão elencadas. 

 

Os “dez mandamentos cognitivos” da escola (adaptado de Rivière, 1983, p.7). 

 

I. Desvincularás grande parte do teu pensamento dos propósitos e intenções humanas; 

II. Terás que descontextualizar, progressivamente, muitos de teus conceitos, tornando-os 

cada vez mais abstratos; 

III. Deverás realmente assimilar os conteúdos, generalizando os esquemas e estratégias 

não somente a tarefas ensinadas senão a outras novas; 

IV. Dominarás rapidamente novos modos e códigos de representação; 

V. Dedicarás seletivamente tua atenção às tarefas escolares; 

VI. Tratarás de controlar a seleção e emprego de teus recursos intelectuais e de memória; 

VII. Empregarás ao máximo tuas evocações de competência lógica e memória de trabalho, 

quando a tarefa e o professor assim o exigirem; 

VIII. Deverás desenvolver e empregar estratégias e procedimentos especializados 

(algoritmos) para o tratamento da informação; 

IX. Deverás Ter uma atitude intencional de aprender; 

X. E, como se não bastasse, deverá parecer uma criança interessada e competente. 

 

Os mandamentos do professor (adaptado de Rivière, 1983, p.12). 

 

I. Vincularás, sempre que possível, os conteúdos matemáticos a propósitos e intenções 

humanas e situações significativas; 
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II. Contextualizará os esquemas matemáticos, subindo os degraus da escada de abstração 

no ritmo exigido pelo aluno; 

III. Preocupar-te-ás em assegurar a assimilação do antigo antes de passar para o novo, e de 

treinar especificamente a generalização dos procedimentos e conteúdos; 

IV. Assegurará o domínio e enriquecimento os códigos de representação, assegurando que 

a tradução entre linguagem verbal e os códigos matemáticos possa ser realizada com 

desenvoltura, devendo, para isso, exercitá-la; 

V.   Servir-te-ás da atenção exploratória da criança como recurso educativo, e assegurarás 

sua atenção seletiva somente em períodos em que esta possa ser mantida; 

VI. Ensinarás à criança, passo a passo, a planejar o uso e seleção de seus recursos 

cognitivos; 

VII. Deverás assegurar-te de que a criança pode evocar os aspectos relevantes de uma tarefa 

ou problema, e procurarás comprovar que não exiges mais do que a competência lógica 

do aluno (que deverás ir comprovando, sempre que possível); 

VIII. Ensinarás, passo a passo, as estratégias e algoritmos específicos que as tarefas exigem; 

IX. Procurarás das às crianças tarefas de orientação adequada, procedimentos de análise 

profunda e ocasiões frequentes de aprendizagem incidental; 

X. E, como se não bastasse, deverás valorizar e motivar também as crianças que não 

pareçam interessadas ou competentes. 

 

Nas reflexões do autor acima, deve-se acrescentar que o curso de matemática deveria 

aproximar-se o certo ideal socrático de diálogo entre as ideias prévias dos alunos e as novas noções 

matemáticas. 

 

Uma visão de Jean Piaget, segundo Kátia Stocco Smole. 

 

A partir de estudos de Jean Piaget, uma epistemologia que durante toda a vida procurou 

indagar como se produziam os novos conhecimentos durante o processo de desenvolvimento 

humano, e suas valiosas contribuições sobre como se dá o conhecimento lógico matemático que 

entrará em cena para nunca mais sair, a ideia de que, se é importante à preocupação sobre como 

ensinamos matemática, essa preocupações não faz sentido dissociado de uma outra, que se traduz 

por como se aprende matemática, como se pensa matematicamente ou como são construídos os 
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conhecimentos a respeito dessa ciência. (PIAGET, 1930). Mas é vital para todas as pessoas 

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem que além de contextualizar a matemática as 

rotinas do alunado, são de suma importância para o professor entender a velocidade de aprendizado 

de cada aluno, e que a psicopedagogia pode contribuir grandiosamente com diagnóstico das razões 

do não aprendizado. No entanto, será sem dúvidas a partir dos estudos de Piaget e suas valiosas 

contribuições sobre como se dá a construção do conhecimento lógico matemático que entrará em 

cena, para não mais sair, a ideia de que, se é importante à preocupação sobre como ensinamos 

matemática, essa preocupações não fazem sentidas dissociadas de outra, que se traduz por como 

ser aprende matemática, como se pensa matematicamente ou como são construídos os 

conhecimentos a respeito dessa ciência.  

 

O conhecimento se constrói se tiver sentido, por isso é um processo de criação, e 

não de repetição. Quando nos diz ser perfeitamente possível eu me tente ensinar a 

alunos jovens a matemática, empregando métodos pedagógicos fundados 

exclusivamente na transmissão verbal do professor. (Piaget 1965). 

 

Essas considerações forneceram a base para uma didática da matemática baseada na solução 

de problemas. A partir dessas considerações sobre ensinar e aprender matemática, vindas do 

próprio pai da epistemologia genética, que ganhou força à perspectiva de que para aprender 

matemática é preciso que o aluno depare com bons problemas, que o desequilibrem naquilo que 

sabe, fazendo com que todo o conhecimento de que dispõe seja revisado, vasculhando, 

complementando, ampliando, dando lugar a novas e mais complexas relações. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante das inovações oferecidas a sociedade, a disseminação do conhecimento, ou 

especificamente dos saberes, ganha brilhante destaque e faz com que uma das únicas formas de 

contribuir com a evolução dos seres humanos, a educação, também se inove. Acredito que diante 

de diversos saberes pedagógicos e suas aplicações, a didática, os educadores acabam 

participando  ativamente na formação dos educandos e por conseqüência, a meu  entender o grande 

destaque deste profissional é descobrir a real velocidade de aprendizado e a base em que seu 

educando esta montado, para que a partir daí consiga motivar, provocar interesse e acima de tudo 

destacar a importância que o saber transmitido aos educandos tem clara aplicação na sociedade em 

que vivemos, portanto faz-se necessário o domínio destes saberes, não apenas para transforma-se 

na sociedade, mas também para transformar a sociedade em que o mesmo esta imbuído. A nova 
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realidade neste contexto do educador assume no meu entender algumas mudanças radicais, onde o 

conteúdo foi um fim em si mesmo, e hoje destaca-se como um meio para desenvolver 

competências. Enfatizo também a sala de aula deve deixar de ser um espaço fracionado, estático 

organizado por disciplina e no futuro deverá ser um local de reflexão e de situações de 

aprendizagem. Faz-se necessário lembrar fatos relacionados com as atividades, padronizada, 

rotineira, onde hoje, em meu entender deve ser focada em projetos e resolução de problemas. Com 

relação aos saberes, em muitas escolas é ainda fragmentado, dividido por disciplinas, de caráter 

enciclopédico, memorizador e cumulativo, e que com a realidade em que vivemos estes saberes 

deverá ser interdisciplinar, contextualizado, permitindo a criação de conceitos lógicos. E o 

educador, este deve sofrer profundas mudanças, deixando de ser um transmissor de saberes, 

passando a ser um facilitador da aprendizagem, pois o grande problema do educando hoje é com a 

escolha da informação correta, já que a Internet oferece com muita facilidade. O educando deve 

estar preparado para saber escolher e acima de tudo transformar informação, em saber fazer.   
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