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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo levantar as dificuldades enfrentadas 
pelos professores e alunos da rede municipal de ensino, no ciclo Fundamental 
I, em relação ao ensino de matemática, assim fundamentar algumas 
metodologias aplicadas ao ensino e aprendizagem, destacando a importância 
das metodologias no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, sendo 
assim possível analisar o ensino de matemática nos primeiros anos do ensino 
fundamental: as dificuldades encontradas pelos professores no processo de 
ensino e aprendizagem. Sendo apontadas algumas dificuldades e também a 
importância das metodologias trabalhadas sempre abordando o lúdico e 
partindo do conhecimento prévio do aluno para que o processo de ensino e 
aprendizagem aconteça de fato e não se reduza apenas a tarefas que 
priorizam a memorização dos conceitos matemáticos. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the present research is to job the difficulties faced by teachers 
and students of the municipal teaching network, in Fundamental I cycle, 
towards math teaching, this way justifying some methodologies applied to 
teaching and learning, highlighting the importance of methodologies in the 
student’s teaching and learning process, making it possible to analyze the math 
teaching in the first year of fundamental school: the difficulties found by 
teachers in teaching and learning process. Some difficulties have been pointed 
out, as well as the importance of playful approach methodologies and coming 
from the student’s previous knowledge so that the teaching and learning 
process actually happens and don’t end up just in tasks that prioritize 
memorization of mathematics concepts. 
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INTRODUÇÃO  

Na escola, o ensino de matemática deve ser visto como uma linguagem 

capaz de fazer relações com a realidade e estabelecer diferenças. A criança ao 



estar inserida na escola deve-se envolver com atividades relacionadas aos 

conceitos matemáticos, manipulando elementos, estabelecendo relações que 

garanta o processo de ensino-aprendizagem. Porém, esse processo de ensino 

matemático está longe de acontecer, pois muitos professores ainda se utilizam 

de metodologias tradicionalistas, ou seja, sua prática em sala de aula não é 

capaz de levar seus alunos a uma aprendizagem significativa, não 

estabelecendo uma relação entre a matemática referenciada na escola e a 

matemática da vida. 

Na vida, a matemática é parte da atividade de um sujeito que compra, 

vende, mede e encomenda peças de madeira, que constrói paredes, que faz 

jogo na esquina e etc. 

De acordo com os recursos didáticos citados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), não existe um caminho único e melhor para o 

ensino de matemática, no entanto, conhecer diversas possibilidades de 

trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor construa sua 

prática. 

A justificativa da escolha do tema em questão se deu aos resultados 

apresentados pelos responsáveis em avaliar a educação, em especial, o 

ensino de matemática, apontam para uma grande defasagem na aprendizagem 

dos alunos em relação a esta disciplina.  

As dificuldades encontradas pelos alunos e professores no processo de 

ensino-aprendizagem de matemática são muitas e conhecidas. Por um lado os 

alunos não entendem a matemática ensinada pela escola e muitas vezes 

reprovam na disciplina, ou então, são aprovados, mas acabam carregando ao 

longo de sua vida grandes traumas e muita dificuldade em aplicar na prática o 

conhecimento adquirido. 

O ensino da matemática voltado para o cotidiano pode se permitir ao 

aluno a importância e o entendimento dos conhecimentos adquiridos na escola, 

sendo assim, é necessário destacar a utilidade do estudo da matemática para 

com todos os indivíduos. 

Dessa forma, podemos entender a importância do conhecimento prévio 

do aluno, para que o professor possa relacionar a matemática da sala de aula 

com a matemática cotidiana, possibilitando a aprendizagem.  

 



REFERENCIAL TEORICO-METODOLÓGICOS  

 

A construção da aprendizagem dos conceitos matemáticos pelas 

crianças ainda está muito distante, devido ao método tradicional desenvolvido 

por muitos educadores, no qual leva aos alunos a não produzirem um 

conhecimento voltado para a realidade vivida pelos mesmos. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os alunos passam a conhecer 

a matemática como uma ciência exata, baseada em cálculos. No entanto 

apresentar ao aluno essa disciplina tão importante, quando não apresentada de 

maneira correta pode trazer certa aversão à disciplina.  

É fundamental possibilitar o desenvolvimentodos sete processos mentais 

básicos citados a seguir :  

 

1- CORRESPONDÊNCIA: é o ato de estabelecer a relação, por 
exemplo, de “um a um”. 2- COMPARAÇÃO: é o ato de 
reconhecer diferenças ou semelhanças. 3- CLASSIFICAÇÃO: é 
o ato de separar em categorias, de acordo com semelhanças 
ou diferenças, para tanto, escolhe-se uma qualidade que 
servirá para estabelecer a classificação. 4- SEQUENCIAÇÃO: 
é o ato de fazer suceder a cada elemento um outro, sem 
considerar a ordem entre eles; portanto, é ordenação sem 
critério preexistente. 5- SERIAÇÃO: é o ato de ordenar uma 
sequência segundo um critério. 6- INCLUSÃO: é o ato de fazer 
abranger um conjunto por outro, ou seja, considerar que um 
conjunto de coisas distintas pode ter uma qualidade que as 
inclua num conjunto maior. 7- CONSERVAÇÃO: é o ato de 
perceber que a quantidade não depende da arrumação, da 
forma ou da posição. (LORENZATO s/d) 
 

 
 

Sem o domínio desses processos as crianças podem ter grandes 

dificuldades para aprender número e operações, pode até chegar ao resultado 

final segundo a expectativa e a lógica dos adultos, mas certamente sem 

significado ou compreensão, os exemplos abordados devem ser interpretados 

como suposições para abordagem dos processos mentais, lembrando que 

mesmoque as idades das crianças sejam iguais, não garante a mesma 

maturidade cognitiva para todas. Sendo fundamental averiguar a relação entre 

esses processos mentais e o desenvolvimento do senso numérico, medida e 

espacial, que são fundamentais para a aprendizagem de matemática. 



Os PCNs alertam que, de uma forma geral, os professores atribuem à 

Didática o fracasso generalizado na aprendizagem desta disciplina, pois é 

evidente que não se chama de “aprender matemática” dominar a tabuada, os 

cálculos e algoritmos, processo puramente mecânico (BRASIL, 1977, p. 07). 

Desta forma, os alunos usam somente a pratica de decorar os 

conteúdos matemáticos para fazer as provas, depois acabam esquecendo, pois 

não foi um conhecimento adquirido e sim decorado. 

A metodologia deve apoiar-se nas Diretrizes Curriculares de 

Matemáticapara a Educação Básica – DCE (SEED, 2006) e nas tendências 

metodológicas nelaproposta (resolução de problemas, etnomatemática, 

modelagem matemática, mídias tecnológicas e história da matemática), 

principalmente nas mídias tecnológicasauxiliando, professores e alunos no 

processo de ensino eaprendizagem, sendo assim possibilita que a interação 

entre eles ultrapassem os limites da sala de aula. 

É fundamental o domínio dos alunos sobre a matemática, pois é a 

ciência base de várias áreas do conhecimento, sendo assim é necessário 

pesquisar variadas formas e metodologias para que o ensino aprendizagem 

seja alcançado com eficiência. 

 

CONCLUSÃO  

Em síntese, grandes pesquisadores como Piaget, Vygotsky e outros 

apontam sobre a importância da utilização de jogos no desenvolvimento da 

criança. E no contexto escolar a utilização de jogos, entra como uma 

ferramenta significativa no processo de ensino e aprendizagem, pois por meio 

das atividades lúdicas pode-se afirmar que se aprende brincando, havendo 

assim interesse, e prazer, contribuindo para o desenvolvimento social, afetivo e 

cognitivo dos alunos (RIBEIRO, 2008).  

As dificuldades de aprendizagem de matemática fazem parte das 

preocupações de professores, pais, alunos e pedagogos, pois é necessário 

possibilitar o domínio dosconceitos matemáticos. 

Muitos docentes que atuam nas escolas não se dão conta do importante 

papel que ele tem na vida dos alunos, sendo assim, de extrema importância 

uma nova relação entre professores e alunos comece a existir dentro das 

escolas, é necessário pensar na didática para melhorar o desenvolvimento.  



O objeto de estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem, 

que segundo Candau (1984, p. 13) “está sempre presente, de forma direta ou 

indireta, no relacionamento humano”. 

O ensino e aprendizagem é um processo onde o aluno precisa mobilizar 

suas atividades mentais para melhor compreender a realidade que o cerca, e 

ser possível o desenvolvido os conceitos matemáticos. 
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