
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

1 

 

A MATEMÁTICA ESCOLAR E OS SABERES DO COTIDIANO: 

RELAÇÕES OU DISTINÇÕES? 

 

 

LAPA, Clésia Maria dos Santos 1 
PASSOS, Dariela Santos 2 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa a relação entre a Matemática estudada na Escola Estadual “Marcolino 
Cruz Santos” com os saberes do cotidiano. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados, 
um questionário contendo nove questões abertas. Através da análise dos dados foi constatado 
que a maioria dos sujeitos pesquisados acha importante estudar Matemática para resolver 
situações do cotidiano, mas considera o estudo dessa disciplina muito difícil. Além disso, os 
educandos associam a aprendizagem matemática com as notas obtidas e destacam 
porcentagem e operações fundamentais como os conteúdos mais úteis na vida cotidiana. 
Nosso referencial se pauta nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 
1997) e outros autores, tais como: Charlot (2000), D’Ambrósio (2005), Schliemann et al 
(2006) e Fiorentini e Lorenzato (2007). 
Palavras-chave: Relação – Matemática Escolar - Cotidiano 

 
ABSTRACT  
This research examines the relationship between the mathematics studied in the State School 
"Marcolino Cruz Santos" with the knowledge of everyday life. Was used as a tool for data 
collection, a questionnaire containing nine open questions. Through data analysis we found 
that the majority of individuals surveyed think it is important to study mathematics to solve 
real-world situations, but believes the study of this discipline very difficult. In addition, the 
students associate with learning math grades and highlight percentage and fundamental 
operations and the content more useful in everyday life. Our reference staff is the National 
Curriculum Guidelines for Mathematics (BRAZIL, 1997) and other authors, such as Charlot 
(2000), D'Ambrosio (2005), Schliemann et al (2006) and Fiorentini and Lorenzato (2007).  
Keywords: Value - School Mathematics - Everyday 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, o ser humano utiliza a Matemática na vida cotidiana, para os 

Parâmetros Curriculares Nacionais desta área do saber “a Matemática constituiu-se a partir de 

uma coleção de regras isoladas decorrentes da experiência e indiretamente conectadas com a 

vida diária” (BRASIL, 1997, p. 27). O desenvolvimento dessa disciplina é resultante das 

necessidades do cotidiano e das observações que o homem faz à sua volta. 

Os estudos do cotidiano ganham cada vez mais espaço nas pesquisas em educação no 

Brasil, visto que existe uma necessidade de melhorar o aprendizado escolar e associá-lo com a 

vida prática dos indivíduos, uma vez que, “a vida cotidiana é antes de tudo, a organização, 

dia-a-dia, da vida individual dos homens” (KOSIK, 2002, p. 80). No ensino da Matemática 

não deve haver distinção no estudo formal e na sua utilização prática no cotidiano. Entretanto, 

esse processo ainda é desfavorecido, pois, os alunos não sentem interesse em estudar 

Matemática, na maioria das vezes por não perceberem a importância dessa disciplina e a falta 

de relação com o contexto em que vivem, apresentando com isso grandes dificuldades na 

aprendizagem. 

Quando é feito um elo entre os conteúdos da escola e as experiências que fazem parte 

da vida do aluno, a aprendizagem torna-se mais significativa e motivadora. De acordo com 

Schliemann et al (2006, p. 12) “A aprendizagem Matemática na sala de aula é um momento 

de interação entre a Matemática organizada pela comunidade científica, ou seja, a matemática 

formal e a Matemática como atividade humana”. Neste sentido, a escola deve oferecer 

condições que favoreçam a aprendizagem dos alunos, visto que, um grande desafio escolar é 

possibilitar a construção do conhecimento.   

Nesta perspectiva, os estudos desenvolvidos na área da Educação Matemática 

buscam a contextualização dos conhecimentos envolvidos nesta ciência. A Educação 

Matemática é uma atividade social imprescindível para a formação dos cidadãos com sua 

inserção na sociedade e tem como objetivo principal tornar o ensino e aprendizagem mais 

eficaz. Seguindo o pensamento de Fiorentini e Lorenzato (2007, p. 12), “a Educação 

Matemática é tanto uma área da pesquisa teórica quanto uma área de atuação prática, além de 

ser, ao mesmo tempo, ciência, arte e prática social”. Assim, é preciso articular a vida escolar 

com a vida cotidiana, procurar entender a realidade para associar a teoria e a prática. 
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Seguindo esses ideais, optamos em desenvolver uma pesquisa sobre a relação 

existente entre a Matemática escolar e os saberes do cotidiano, realizada em Macambira - 

Sergipe, de setembro a dezembro de 2008, junto aos alunos da turma do 7º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual “Marcolino Cruz Santos”, utilizamos como instrumento de 

coleta de dados um questionário com 09 perguntas abertas. 

Pesquisar a relação da Matemática escolar com os saberes do cotidiano partiu do 

interesse em saber qual a importância que os alunos vêem em estudar Matemática e como esse 

conhecimento é utilizado no cotidiano. Esta necessidade se dá pela busca aos fatores que 

contribuem para as deficiências do ensino da Matemática, principalmente na ausência de 

interligação entre a matemática usada no dia a dia e a Matemática estudada na escola. 

Diante disso, é que fizemos as seguintes indagações: Qual a importância que os 

alunos dão ao estudo da Matemática? Será que a Matemática estudada na escola interage com 

o cotidiano dos alunos? Qual seria o interesse dos alunos em estudar Matemática, se os 

conteúdos estudados fossem mais interligados com o cotidiano? 

Contudo, consideramos que é preciso refletir sobre a Matemática escolar e a 

importância de relacioná-la com a vida prática do aluno, pois, a Matemática escolar 

relacionada com atividades reais e concretas do cotidiano do aluno pode facilitar a construção 

do conhecimento. 

 

O SABER ESCOLAR E O SABER COTIDIANO 

 

O saber está inserido na vida de qualquer ser humano, seja na escola, na família e/ou 

na sociedade. Desde nossos antepassados já podíamos observar como a busca de conhecer e 

saber algo já era trabalhado sem eles conhecerem.  

A relação do saber na escola é inflexível, depende de cada indivíduo, de sua classe e 

de seus costumes, ou seja, de sua cultura. É importante a participação da escola na vida do 

aluno, pois, só a partir dessa integração é que se pode analisar o melhor método para transferir 

conhecimento e transformá-los em saber.  

A família é importante no bom ou mau desempenho do aluno, mas não depende 

apenas dela. Charlot (2005, p. 50) enfatiza que, “não basta conhecer a posição social dos pais 

para compreender a história escolar da criança”. Corroborando com as ideias desse autor, 

concordamos que uma criança que apresenta condições sociais melhores do que outra, só vai 
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adquirir saberes se estudar, e só vai estudar se achar um sentido para permanecer na escola e 

um sentido para os conteúdos que lhe é passado, por isso, qualquer criança seja de classe 

baixa, média ou alta pode conseguir. 

A aprendizagem acontece a partir da mobilização que o professor causa no aluno e 

também se esse aluno aceita aprender (CHARLOT, 2005). Atualmente numa sala de aula, 

ainda vemos alunos passivos que estão preocupados em técnicas e memorização que são 

passadas pelo professor ao expor os assuntos. Às vezes o ato de pensar, refletir esses 

conhecimentos são deixados para traz. 

Na escola o indivíduo interage suas ideias e põe em prática utilizando-as para várias 

áreas da vida. Uma peça fundamental na construção de saberes é o professor. Ele que é o 

mediador entre os saberes escolares e os saberes cotidianos. É necessário que educadores, pais 

e os próprios alunos tenham consciência de que só a educação transforma e é capaz de nos 

tornar seres que possam aprimorar conhecimentos e integrá-los em nossas vidas. 

A forma como a escola lida com o saber matemático, pode tornar-se um problema 

quando ela universaliza este saber impedindo a construção e valorização de outros saberes. 

Para Charlot (2000, p. 60), o “saber permite assegurar-se certo domínio do mundo no qual se 

vive, comunicar-se com outros seres e partilhar o mundo com eles, viver certas experiências e, 

assim, tornar-se maior, mais seguro de si, mais independente”. Diante disso, o ensino 

matemático deve contemplar uma necessidade de adequação na formação de indivíduos e sua 

inserção social.   

Após ter conhecimento dos saberes já adquiridos pelos alunos, o educador vai 

trabalhar seus conteúdos programáticos baseados em sua vida fora da escola. Quando o 

conhecimento adquirido se torna em saber o sucesso do aluno é inevitável. A escola é peça 

fundamental na construção de saberes adormecidos na mente humana. Só a escola é capaz de 

transformar e resgatar valores esquecidos pela sociedade e melhorando a construção dos 

saberes. 

É importante ressaltar que o ambiente escolar deve proporcionar aos alunos o saber 

como fonte de prazer fazendo com que os saberes matemáticos escolares estejam em 

conexões com os saberes do cotidiano. Aprimorando esses conhecimentos no cotidiano, nos 

tornamos pessoas capazes de refletir, pensar e expressar esses saberes. 

 

MATEMÁTICA: teoria X prática 
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Nas últimas décadas tem havido reflexões e discussões para melhorias no processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática. Existem vários desafios na significação real da 

Matemática e na sua utilização. As dificuldades na apropriação de conhecimentos 

matemáticos podem ser favorecidas pela ausência de relação entre a Matemática escolar e a 

Matemática usada no cotidiano. 

No mundo atual ainda existem vários questionamentos que buscam entender porque 

a Matemática é uma disciplina muito utilizada no dia a dia das pessoas e tão temida no 

aprendizado escolar. Todos nós já tivemos a oportunidade de conhecer pessoas não-

escolarizadas, que são analfabetos e que, no entanto, obtém êxito com situações da vida em 

que necessitam fazer cálculos, estimativas ou resolver determinados problemas de sua 

realidade. O conhecimento prático foi construído diante das necessidades diárias de cada um.  

A realidade vivida pelos alunos muitas vezes, não é apresentada na escola. Esta 

ensina conteúdos sem relacionar à vida cotidiana, com isso, surgem vários fatores que 

dificultam o processo de ensino e aprendizagem. É necessário então, “considerar a relação do 

indivíduo com a realidade a partir do modo de vida mais imediato, isto é, a vida cotidiana” 

(GIARDINETTO, 1999, p. 24). O ensino deve contemplar uma necessidade de adequação 

para o desenvolvimento e promoção dos alunos, intensificando na medida do possível a 

aprendizagem. 

Ao iniciar a aprendizagem formal, na escola, o aluno já traz uma bagagem de 

conhecimentos adquiridos no dia a dia, pois, a aprendizagem tem início antes do aluno entrar 

na escola. Ao perceber que seu conhecimento e origem sociocultural são aceitos e 

valorizados, o discente sente-se mais seguro e confiante em relação ao conhecimento e à 

escola em si. 

O processo educativo deve proporcionar aos educandos conhecimentos básicos de 

teoria e prática da matemática para contribuir com a sua integração na sociedade em que vive. 

Muitas vezes, a Matemática vista na escola não supre as necessidades diárias das pessoas que 

passam a ver essa disciplina simplesmente como uma coleção de regras rígidas e 

incompreensíveis que devem ser seguidas, sem discussões. Para D’Ambrósio (2005, p. 81):  

 

A educação formal, baseada na transmissão de explicações e teorias (ensino 
teóricos e aulas expositivas) e no adestramento em técnicas e habilidades 
(ensino prático com exercícios repetitivos), é totalmente equivocada, como 
mostram os avanços mais recentes de nosso entendimento dos processos 
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cognitivos. Não se pode avaliar habilidades cognitivas fará do contexto 
cultural. Obviamente, capacidade cognitiva é própria de cada indivíduo. Há 
estilos cognitivos que devem ser reconhecidos entre culturas distintas, no 
contexto intercultural, e também na mesma cultura, no contexto intracultural.  

 

 

No ensino matemático ainda são freqüentes escutarmos de estudantes perguntas 

como: “Para que serve isso?” ou “Por que eu tenho que aprender isso?”. Questões como essas 

mostram que a prática do ensino da Matemática não tem sido tão eficaz, na adequação do 

conteúdo às atividades cotidianas. Uma vez que, em todo contexto escolar a maior 

preocupação deve ser criar condições que favoreçam a aprendizagem. 

A Matemática ensinada na escola precisa ter um enfoque mais interligado a situações 

do cotidiano dos alunos. É de suma importância contextualizar o ensino da Matemática, 

fazendo com que o aluno entenda o significado do que faz, e oportunizar meios para que 

perceba, na prática, a aplicação do que aprende na escola.  

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Muitos fatores influenciam o rumo da metodologia de uma pesquisa além da questão 

norteadora, tais como a maneira de coletar e analisar dados, o tratamento das observações 

sobre os sujeitos de pesquisa, entre outros. Esses processos, singulares em cada realidade, 

proporcionam uma configuração própria à investigação, mas de qualquer forma a pesquisa 

converge para algumas abordagens ou modalidades metodológicas comuns em sua área de 

atuação. 

Nesse sentido, optamos por uma pesquisa qualitativa, sendo utilizado como 

instrumento de coleta de dados um questionário aberto. Corroborando com os ideais de Lüdke 

e André (2007) que enfatizam que a pesquisa qualitativa ocorre no ambiente natural através 

de dados descritivos, na busca de interpretar o contexto. 

A pesquisa foi iniciada no mês de setembro de 2008, no Colégio Estadual Marcolino 

Cruz Santos que fica localizado na Rua Martinho Pregínio Leal, s/n na cidade de Macambira-

SE. Essa escola funciona os três turnos e atende ao Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Sendo que os sujeitos da pesquisa foram alunos do 7° ano do Ensino Fundamental.  

Para tanto, utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário, 

contendo 09 questões abertas e aplicadas aos alunos no intuito de verificar a importância que 
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os mesmos vêem em estudar Matemática, fazendo uma relação como o estudo matemático 

escolar é utilizado no cotidiano e identificando quais conteúdos são mais utilizados na vida 

diária. A seguir, apresentaremos os questionamentos presentes em nosso instrumento de 

pesquisa, bem como uma síntese da análise feita a cada questão. 

  

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados a serem expostos mostram como os alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Marcolino Cruz Santos, vêem a relação do saber escolar 

com os saberes do cotidiano. Para a obtenção desses dados foi necessário a aplicação de um 

questionário, a partir das respostas dadas, categorizamos para em seguida, fazer uma análise. 

 

QUESTÃO 01: VOCÊ ACHA IMPORTANTE ESTUDAR MATEMÁTICA? POR QUÊ? 

CATEGORIAS FREQ. 
Sim. Porque é importante aprender; aprender a fazer cálculos; vários 
tipos de contas; prestar atenção em relação aos números. 

10 

Sim. Porque é importante para o nosso futuro; ir à faculdade e achar um 
emprego. 

4 

Sim. Porque ela está em todo lugar; ela está presente no nosso dia-a-dia 
nós vamos precisar dela. 

3 

Sim. Porque hoje em dia não se faz nada sem ela. 2 
Sim. Porque é tudo no estudo. 1 
Sim. Porque para tudo na vida necessitamos de Matemática. 1 
Sim. Porque sem a matemática a gente não é nada. 1 
Sim. Porque facilita o estudo fora e dentro da escola. 1 
Sim. Porque no futuro poderemos ser gigantes na vida. 1 
Sim. Porque é um pouco difícil e tem que prestar atenção. 1 
Sim. Porque tem em todas as profissões. 1 
Sim. Por todas as disciplinas. 1 
Não. Porque eu odeio Matemática 1 
Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 

 
A análise acima nos mostra o que os alunos pensam sobre a importância e o porquê 

de estudar matemática. Ao considerar essas respostas é possível identificar que a maioria dos 

sujeitos da pesquisa relacionam a importância da Matemática ao desenvolvimento cognitivo, 

pois, indicam a aprendizagem, o estudo, os conhecimentos matemáticos necessários para 

obter emprego, para fazer um curso superior ou por está presente em nosso dia a dia. 

A partir desta apreciação nos leva a avaliar que a escola tem papel fundamental para 
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o aluno, por considerar que deve integrar os conhecimentos matemáticos e a utilização prática 

no cotidiano.  

Contudo, vale ressaltar que apenas um aluno não considera importante estudar 

Matemática, visto que o mesmo cita a afinidade que não existe entre ele e esta área do saber. 

 

 

 

QUESTÃO 02: VOCÊ GOSTA DE ESTUDAR MATEMÁTICA? POR QUÊ? 

CATEGORIAS FREQ. 
Sim. Porque é uma matéria de cálculos; a gente precisa de conta no dia-a-dia; 
é bom estudar os numerais; ela nos ensina algo muito importante e que vai 
servir para o futuro; é a melhor matéria; sem ela não conseguiríamos ser nada; 
para podermos aprender. 

10 

Não. Porque é difícil; Os assuntos são difíceis, é muito tipo de conta; Não 
entendo as contas. 

7 

Mais ou menos. Porque às vezes o professor é chato; estudo porque sou 
obrigada; Porque tem assuntos bons e ruins; Porque também estudo outras 
matérias; Porque ela tem coisas complicadas. 

5 

Um pouco. Porque não entendo alguns assuntos; tem partes que é muito 
complicada. 

2 

Às vezes. Porque tenho preguiça. 1 
Nós aprendemos coisas que nós sabemos. 1 
Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 

 
Identificar a afinidade desses discentes com os conhecimentos matemáticos, nos leva 

a questionarmos sobre o papel do professor neste ambiente de ensino e aprendizagem, pois, 

mesmo considerando que uma grande parte dos alunos gostam de estudar Matemática e 

remetem este gosto a importância dos cálculos, a utilização no dia a dia e/ou para o futuro; a 

maioria se mostra indeciso a esse gosto, apresentando dificuldades as vezes relacionadas aos 

conteúdos outras ao professor.  

Somente um aluno demonstrou preguiça no que diz respeito ao estudo. Contudo, 

podemos refletir mais uma vez sobre o professor, como o mesmo desenvolve sua prática 

docente que não conduz o educando ao interesse na aprendizagem? 

 

QUESTÃO 03: VOCÊ SE CONSIDERA BOM EM MATEMÁTICA? POR QUÊ? 

CATEGORIAS FREQ. 
Não. Porque não tiro boas notas; porque sou ruim em notas, aprendizagem e 
entendimento; Porque não consigo estudar para a prova; Porque estudo muitas 

14 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

9 

 

coisas ao mesmo tempo; Porque me atrapalho nas contas; Porque nunca me 
considerei boa nessa matéria; Porque tem assunto que não entendo; Porque 
acho chato.  
Mais ou menos. Porque não tiro boas notas; não entendo os assuntos; não mim 
interesso muito. 

08 

Mais ou menos. Porque é difícil um pouco nas contas. 01 
Um pouco. Porque é difícil; porque não dou o meu melhor para a matemática. 02 
Sim. Porque estudo e tiro notas boas; porque estudo pra ficar cada vez melhor 
em matemática e outras matérias. 

03 

Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 
 

A questão 03, que busca saber “Você se considera bom em Matemática? Por quê?” 

teve resposta “não” pela maioria dos entrevistados. Esse “não” foi citado devido às notas 

fracas na disciplina ou por falta de interesse dos mesmos. Mais uma vez nos remete ao 

trabalho do professor, como este desenvolve os instrumentos de avaliações? 

É importante ressaltar que, para ser considerado um bom aluno é necessário ter certa 

organização para estudar, criando um ambiente, um horário, boa referência bibliográfica e 

perceber o professor como mediador/orientador. 

Dessas respostas, apenas três alunos se mostram bons em Matemática e, da mesma 

forma que os tidos não-bons, remetem ao sistema de avaliação para identificá-los como tais. 

 

QUESTÃO 04: COMO VOCÊ SABE QUE APRENDEU UM CONTEÚDO DE 

MATEMÁTICA? 

CATEGORIAS FREQ. 
Resolvendo cálculos; responder questões certas; fazer sem nenhum problema. 10 
Quando o professor explica uma coisa de cada vez; prestei atenção. 04 
Quando tiro nota boa na prova. 02 
Estudando, exercitando e entendendo. 02 
Quando entendo tudo que o professor falou. 02 
Quando estou gostando da aula e da explicação. 01 
Se souber fazer os deveres sozinhos. 01 
Quando me interesso em estudar. 01 
Eu não sei bem aprender o conteúdo. 01 
Se a gente precisa fazer aquela conta. 01 
Mais ou menos. 01 
Não sei. 01 
Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 

 

O conteúdo programático é absorvido pelos alunos quando os mesmos conseguem 

resolver os cálculos certos, isto foi indicado pela maioria dos estudantes que responderam a 
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essa questão. Alguns ainda citaram a explicação do professor como fator contribuinte ou o seu 

próprio interesse em prestar atenção e estudar. Dentre outras respostas dadas, dois citaram a 

avaliação como o meio de identificar se houve ou não aprendizagem. 

 

QUESTÃO 05: O QUE VOCÊ MAIS GOSTOU DE APRENDER EM MATEMÁTICA? POR 

QUÊ? 

 

 

CATEGORIAS FREQ. 
Potência. Porque é fácil; é excelente; trabalha cálculos e raciocínio.  05 
Raiz quadrada. Porque é fácil. 04 
Números fracionários e decimais. Porque usa a mente; é bom, é fácil. 03 
Conjuntos de números inteiros. Porque é interessante; mais aplicado. 02 
Porcentagem. Porque é bom sabermos os por centos dos valores dados; porque 
é fácil. 

02 

Média aritmética. Porque achei interessante; por ser o que mais mim 
identifiquei. 

02 

As contas. Porque é mais pedido nas provas. 02 
Ângulos. Porque acho interessante. 01 
Os cálculos. Porque é importante aprender. 01 
Expressões. Eu entendi. 01 
Varias coisas. Porque tem que aprender tudo. 01 
Aprender novos assuntos, porque aumenta o aprendizado. 01 
Compasso. Porque você aprende e se diverte. 01 
A maioria dos deveres todos. 01 
Não sei. 01 
Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 

 

Questionar sobre o gosto em relação aos assuntos obtemos respostas bastante 

variadas, podemos citar: potência, raiz quadrada, números inteiros, números racionais, 

porcentagem, média aritmética, ângulos, expressões, cálculos e contas. 

Contudo ao observar esses componentes curriculares nos deparamos com itens 

referentes a cálculos numéricos passando mais uma vez a nos inquietarmos sobre o trabalho 

do professor. Será que por não ter sido citado conteúdos como, por exemplo, geometria não 

seja o docente que apresenta dificuldades ao lecionar este conteúdo e por este motivo esteja 

omitindo-o? 

 

QUESTÃO 06: VOCÊ JÁ ENCONTROU A MATEMÁTICA FORA DA ESCOLA? ONDE? E 
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QUANDO? 

CATEGORIAS FREQ. 
Sim. Em lojas; supermercados; comprando roupas; 09 
Sim. Em vários lugares; nas ruas, todos os dias. 05 
Não. 03 
Sim. Em casa; na casa da vizinha; quando minha mãe comprou dois aparelhos 
celulares; quando eu era pequena. 

03 

Sim. No trabalho da minha mãe. 01 
Sim. Na reunião da Avon. 01 
Sim. Em todo lugar que eu ando existe a matemática, porque ela esta com a 
gente. 

01 

Sim. Ontem, quando meu pai me perguntou uma conta. 01 
Sim. Na banca sempre. 01 
Sim. Na praça, à noite. 01 
Poucas vezes. Quando vou fazer compras todas às segundas-feiras. 01 
Em Itabaiana. No começo do ano passado. 01 
Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 

 

Os alunos identificaram que os conhecimentos matemáticos estão presentes fora da 

escola (somente um citou que não), seja no comércio, no trabalho dos pais, em todos os 

lugares. Analisarmos as respostas dadas nos permite concluirmos que os mesmos relacionam 

a Matemática fora da escola, apenas, aos cálculos das operações fundamentais e ao sistema de 

numeração indo-arábico. No entanto, esses conteúdos são componentes do primeiro nível da 

Educação Básica levando-nos a entender que os discentes consideram inútil a aprendizagem 

nos demais níveis de ensino.  

 

QUESTÃO 07: QUE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS VOCÊ ESTUDOU E TEVE 

UTILIDADE EM SUA VIDA? 

CATEGORIAS FREQ. 
Porcentagem. 08 
Contas. 07 
Adição, subtração, multiplicação e divisão 07 
Não sei; não lembro; 03 
Nenhum 03 
Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 

 

Corroborando com as respostas dadas ao item anterior, ao ser questionado sobre os 

conteúdos matemáticos estudados que tiveram utilidade em sua vida, a maioria dos educandos 

identificou conteúdos referentes às operações fundamentais e ao cálculo de porcentagem que 

estão presentes na grade curricular das séries iniciais do Ensino Fundamental, 
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desconsiderando a importância dos conteúdos referentes às demais séries do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. 

Vale ressaltar que dentre os 28 alunos pesquisados, três indicaram que não há 

conteúdo útil a sua vida e três não se lembra de alguma utilidade dos conhecimentos 

matemáticos em sua vida. 

 
QUESTÃO 08: VOCÊ TEM DIFICULDADES EM APLICAR OS CONTEÚDOS DE 

MATEMÁTICA EM SUA VIDA? POR QUÊ? 

 

CATEGORIAS FREQ. 
Às vezes. Porque não entendo as aulas; nem sempre aplico; algumas coisas eu 
não sei; algumas coisas nós esquecemos ou atrapalhamos. 

08 

Não. Porque eu presto muita atenção nas explicações do professor. 05 
Um pouco. Porque tem assuntos chatos e difíceis; são muitos os problemas 
fora da escola. 

02 

Sim. Alguns assuntos eu não entendo; mas presto muita atenção. 02 
Não. Porque um dia a gente sabe e no outro já esqueceu. 02 
Sim. Não sei. Q: 11 01 
 Sim. Porque estudar matemática é uma questão de cálculo e raciocínio 01 
Sim. Porque é muita coisa. 01 
Sim. Porque nem tudo que eu aprendo em matemática consigo resolver. 01 
Sim, porque não prestava a atenção. 01 
Sim. Porque eu não consigo entender muito bem. 01 
Não. Porque você vai usá-la 01 
Não. Porque é fácil. 01 
Não. 01 
Sim. Não sei. 01 
Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 
 
 Identificar as dificuldades de aplicação dos conteúdos matemáticos na vida cotidiana 

pelos alunos remete ao desenvolvimento cognitivo. Os discentes afirmam que aprendizagem 

nem sempre é satisfatória, visto que eles citam que é uma matéria difícil e que às vezes não 

entende o que foi explicado.  
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QUESTÃO 09: COMO SERIA SUA VIDA SEM ESTUDAR MATEMÁTICA? 

CATEGORIAS FREQ. 
Muito ruim; péssima; difícil; muito difícil; terrível; um horror; complicada; 
muito triste. (Porque no futuro não vou ter nada na vida; não saberia fazer 
contas; porque no nosso dia-dia nós utilizamos a matemática; porque é tão 
ruim quanto não saber ler).  

21 

Ruim para umas coisas e boas para outras coisas. 01 
Seria tudo diferente porque não existiria o dinheiro, a hora e sem isso não 
conseguiria viver. 

01 

Não faria nada, não iria passar troco, era um tédio. 01 
Se trabalhasse num armazém não saberia passar troco, etc. 01 
Não saberia nada. 01 
Muito mais complicada do que já está. 01 
Vergonha. 01 
Fonte: Dados obtidos através de alunos do 7° ano do C. E. Marcolino Cruz Santos. 

 

E para finalizar o questionário, perguntamos como seria a vida desses alunos sem 

estudar Matemática? 

Obtemos por unanimidade respostas referentes à insatisfação. É perceptível a 

aplicabilidade dada aos conhecimentos matemáticos, visto que mais uma vez citaram a 

utilização no comércio, as dificuldades que teriam em comprar e vender produtos e em não 

calcular para passagem de troco. 

Vale ressaltar, que novamente os conhecimentos matemáticos citados referem-se às 

séries iniciais da Educação Básica o que nos permite refletirmos se os conteúdos vistos ao 

decorrer das demais séries não estão sendo apresentados sem contextualização e/ou pouca 

relação com o cotidiano desses discentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização do presente trabalho, buscamos vincular o aspecto teórico com 

os aspectos práticos do cotidiano. Foi um momento em que a teoria e a prática se mesclaram 

para que fosse possível obter um bom resultado. Diante disso, necessitamos assumir uma 

postura não apenas crítica, mas também reflexiva da utilização da Matemática escolar e o dia 

a dia das pessoas. 

Consideramos que a escola deve ir além dos aspectos práticos da vida, sem deixar de 

incluí-los em seu cotidiano. Por isso, a escola deve garantir aos alunos o desenvolvimento da 

capacidade e do raciocínio lógico em diversas formas possíveis, a ponto de estimular a 
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resolver os diversos problemas ocorridos na sua vida diária. 

Esse trabalho teve um caráter investigativo, através de questionários e observações 

em sala de aula analisamos o relacionamento entre os conhecimentos matemáticos escolares e 

os conhecimentos matemáticos na vida cotidiana dos educandos. Com a aplicação do 

questionário foi que podemos diagnosticar alguns problemas dos alunos em relação à 

Matemática e suas ramificações. 

Percebemos que deve haver uma integração entre a escola e todo o universo que 

envolve o educando. Sem deixar de ressaltar que a participação da família nesse contexto é 

fundamental para o desenvolvimento psicológico e escolar dos alunos. É necessário que 

educadores, pais e os próprios alunos tenham consciência de que é na escola o indivíduo 

amplia suas idéias e as põem em prática utilizando-as em várias situações sociais. 

A pesquisa possibilitou verificar que os alunos consideram importante estudar 

Matemática para resolver os problemas do cotidiano, mas ainda consideram muito difícil o 

estudo dessa disciplina. Eles associam a aprendizagem matemática com as notas e os 

conteúdos que eles consideram mais úteis na vida cotidiana são porcentagem e as operações 

fundamentais. Ainda existem várias dificuldades em aplicar no cotidiano os conteúdos 

matemáticos estudados na escola, mas os alunos sabem que necessitam dessa disciplina. 

Com base nisso, a pesquisa proporcionou um aprendizado imenso, pois, mesmo 

existindo dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, podemos obter 

resultados mais positivos na educação, fazendo com que o aluno seja agente construtor do seu 

conhecimento, baseado nas relações e soluções dos problemas cotidianos. 
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