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RESUMO

Este artigo aborda uma análise na relação entre emoção e aprendizagem matemática, fazendo uma
reflexão da prática pedagógica dos professores, que favorece ou não para construção de uma
aprendizagem significativa ou uma aversão à matemática. A aversão à matemática é muito acentuada
por maioria dos alunos. A relação entre emoção e ensino /aprendizagem da matemática precisa ser
considerada, para então se pensar ações que possam melhorar a defasagem na aprendizagem desta. A
metodologia de cunho bibliográfica, com abordagem teórica descritiva a partir de material de livros e
produções científicas. Este artigo tem fundamentação teórica dos autores Cury (2015), Cosenza e
Guerra (2011), Macedo e Bressan (2016) e Parra (2009) entre outros autores. Para isso buscou-se
refletir sobre a relação entre emoções e ensino/aprendizagem de matemática do ensino fundamental.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Matemática. Emoções.

RESUME

This article discusses the relationship between emotion and mathematical learning, reflecting on the
pedagogical practice of teachers, which favors or not to build meaningful learning or an aversion to
mathematics. The aversion to mathematics is very pronounced by most students. The relationship
between emotion and mathematics teaching / learning needs to be considered in order to think about
actions that may improve the learning gap. The bibliographic methodology, with a descriptive
theoretical approach based on material from books and scientific productions. This article has the
theoretical foundation of the authors Cury (2015), Cosenza e Guerra (2011), Macedo and Bressan
(2016) and Parra (2009) among other authors. For this, we sought to reflect on the relationship
between emotions and teaching/learning mathematics of elementary school.

Keywords: Teaching. Learning. Mathematics. Emotions.

RESUMEN

Este artículo discute la relación entre la emoción y el aprendizaje matemático, reflexionando sobre la
práctica pedagógica de los maestros, que favorece o no construir un aprendizaje significativo o una
aversión a las matemáticas. La aversión a las matemáticas es muy pronunciada por la mayoría de los
estudiantes. La relación entre la emoción y la enseñanza / aprendizaje de las matemáticas debe
considerarse para pensar en acciones que puedan mejorar la brecha de aprendizaje. La metodología
bibliográfica, con un enfoque teórico descriptivo basado en material de libros y producciones
científicas. Este artículo tiene la base teórica de los autores Cury (2015), Cosenza e Guerra (2011),
Macedo y Bressan (2016) y Parra (2009) entre otros autores. Para esto, buscamos reflexionar sobre la
relación entre las emociones y la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria.

Palabras clave: Docencia. Aprendizaje Matemáticas Las emociones.
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1. INTRODUÇÃO

A meta deste artigo é demonstrar a importância de entender a relação entre emoção e aprendizagem matemática. Os
objetivos específicos é analisar produções teóricas de autores que abordam sobre emoção e aprendizagem matemática; apresentar
possíveis causas que provoca a aversão à matemática; refletir acerca da formação do professor pedagogo e suas praticas pedagógicas
na disciplina matemática. Apresenta uma pesquisa bibliográfica buscando analisar a importância da
dimensão emocional no processo de ensino e aprendizagem de matemática.

De forma empírica é perceptível claramente à rejeição pela matemática, principalmente partir do
quarto ano do ensino fundamental, período que se inicia em um nível maior a aversão à disciplina,
pode-se citar várias causas que favorece a essa odiosidade a disciplina de matemática, dentre,
pode-se mencionar: Falta de uma metodologia atrativa, apoio da família, formação precária dos
professores, questões sentimentais, questões sociais, etc. tudo isso evidentemente gerar essa aversão
à disciplina, porém menciono também uma situação que empiricamente percebe-se, que os
professores das séries iniciais que são pedagogos ou formados em nível médio (curso de magistério)
ou pedagogia, em sua maioria também não trazem boas lembranças com sua aprendizagem
matemática.

Existe uma dificuldade e defasagem de aprendizagem matemática muito expressiva e também uma
aversão muito ampla a esta disciplina, que precisa ser analisado, para que se pensem estratégias
pedagógicas que possam amenizar essa problemática. A baixa proficiência em matemática é
comprovada em exames externos com do PISA, ENEM, SAEB dentre outros.

Além da defasagem de aprendizagem matemática, é muito comum maioria dos alunos chegarem ao
fundamental II com muita odiosidade a essa disciplina e Para Golbert (2002) existe a ciência de que é
preciso mudar o ensino da matemática, pois os resultados são calamitosos e que a realidade da sala
de aula tá muito longe do modelo que é indicado como o mais eficiente.

A matemática é tida socialmente como um conhecimento difícil de ser aprendido e ter facilidade de
aprender matemática são para os sábios. Muitas vezes é tido como surpresa quando se encontra
alguém que goste de matemática, é comum se ouvir a seguinte frase “como se pode gostar de
matemática que tem conteúdos tão difíceis e tão complicados”. O não aprender matemática é
considerado normal para muitas pessoas e com isso vai gerando uma desilusão da condição de
aprender matemática e, portanto vai se oferecendo poucas tentativas de ensino, assim causando uma
falta de aprendizagem dos conteúdos matemáticos.

Portanto ao se pensar em aprendizagem matemática o desafio ainda é bem mais complexo, uma vez
que é uma disciplina extremamente odiada na escola, e que sem duvidas provoca baixos índices de
aprendizagem. O ensino matemático é um dos maiores desafios para os pedagogos, pois se sabe que
parte dos pedagogos não domina os conteúdos e nem os aportes pedagógicos minimamente
necessários.

As hipóteses estão embasadas numa perspectiva de mostrar a importância do entendimento das
emoções no processo ensino-aprendizagem de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.
E a partir desse conhecimento levar os professores a fazer uma reflexão sobre as suas práticas
pedagógicas, buscando melhorara-las como também pensar sobre sua emoção e emoção dos alunos.

Este trabalho está dividido em três capítulos: no primeiro é apresenta a relação da emoção dentro do
processo ensino e aprendizagem de matemática; o segundo apresenta a formação matemática dos
professores que ensinam matemática nas séries iniciais do ensino fundamental e no terceiro apresenta
uma reflexão sobre aversão à matemática.

Por fim, apresentam-se as considerações finais, ou seja, algumas das causas da aversão à
Matemática, que puderam ser repensadas e concluídas a partir do das leituras realizadas.
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2. O PODER DA EMOÇÃO DENTRO DO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM
MATEMÁTICA.

A aversão trazida pela matemática e tão presente nas escolas, merece ser analisada, uma vez que esse
sentimento contribui para o bloqueio a aprendizagem. E vivenciando essa realidade em sala de aula é
que tive o interesse de descobrir possíveis causas dessa aversão e falta de aprendizagem pela
matemática, para assim pensar possíveis ações que possam amenizar essa situação. Compreende-se
que os aspectos emocionais interferem no processo de aprendizagem, assim é importante pensar em
como trabalhar, para que o aluno possa diminuir o sentimento negativo à matemática e assim
conseguir aprender.

Na minha formação em pedagogia, licenciatura em artes, especialização em matemática e em
coordenação pedagógica não recebi nenhuma formação a respeito de como refletir sobre as minhas
emoções e as emoções do aluno, só no meu mestrado ao ler sobre neurociência foi que mim
despertou essa concepção de que é muito relevante dentro do processo de ensino se pensar nas
emoções do eu professor e nas emoções construídas no aluno.

A emoção é hoje considerada por vários autores que escrevem sobre neurociência como essencial na
relação entre ensino e aprendizagem, a emoção cria situação favorável à construção de elementos que
favorece ao desenvolvimento do conhecimento. Nos últimos anos, vários estudos e pesquisas
relacionados com a Neurociência, comprova que os aspectos emocionais estão intrinsicamente
correlacionado ao processo de aprender. Autores como Migliori, Macedo e Bressan, Cosenza e
Guerra, vêm destacando em suas pesquisas a importância do entendimento das emoções no processo
de ensino e aprendizagem.

A aprender os conteúdos de matemática é tido como tarefa difícil e muita das vezes esses conteúdos
causam um sentimento de medo, dessa forma a aprendizagem matemática fica comprometida por
motivo da emoção, é incomum encontramos alunos que goste de matemática, maioria quando
chegam ao fundamental II trazem um sentimento de repúdio à matemática. Para Vygotsky (1991) por
trás de cada pensamento há uma intenção afetivo-volitiva, deste formato não seria correto analisar as
dificuldades de aprendizagem sem ponderar os aspectos emocionais.

Quando o professor compreende que emoção intervém no processo de aprendizagem, vai então
refletir e desenvolver ações que possam amenizar essa aversão à matemática, pensando formas para
melhorar as práticas pedagógicas de ensino levando em consideração os aspectos emocionais, e a
respeito desse assunto Cosenza e Guerra (2011), coloca que as emoções negativas intensas, podem
intervir na atenção e no processo cognitivo, dessa forma compreende-se que os processos cognitivos
e emocionais estão profundamente conectados, assim deve-se analisar emoção e cognição como
elementos dependentes.

Ainda a respeito desse assunto os autores Cosenza e Guerra (2011) propõem que o desenvolvimento
da competência nas resoluções de problemas é preciso que se pense nas estratégias dessas resoluções
de modo a não castrar a imaginação do aluno e ainda não frustra-los. Então pensar nas práticas
pedagógicas, é meta importante nas intervenções para o aprendizado da matemática, colocando que a
cálculo deve ser substituído de forma gradativa pelo conhecimento contextualizado, assim é viável
aplicação de cálculos menos complexos e mais contextualizados, passando do concreto para o
abstrato de uma forma que a aprendizagem não seja negligenciada pela escola.

Evidentemente que a emoção positiva contribui para o processo de aprendizagem, e que a emoção
negativa prejudica a aprendizagem. Freire (2002, p. 17) confirma essa concepção quando adverte que
a emoção é um componente fundamental no contexto educativo. Assim a aprendizagem matemática
para acontecer precisa de estimulação e dependendo da condição da intervenção pedagógica a
aprendizagem pode ser mais intensa ou não.
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Pensar sobre a emoção, deve ser elemento chave no planejamento das práticas pedagógicas, já
pensando de como intervir na aversão a matemática trazida pelo aluno. Pensar também quais
elementos propiciou o desencadeamento dessa aversão, o que se pode fazer tanto para amenizar essa
odiosidade como também propiciar momentos de prazer com os estudos dos conteúdos matemático.

Evidentemente para facilitar a aprendizagem é preciso dar relevância ao que se ensina, o aluno
necessita fazer um elo da nova informação ao que já sabe. [1]Ausubel cita que “A aprendizagem é
muito mais expressiva à medida que o novo conteúdo é agregado às estruturas de conhecimento de
um aluno e adquire sentido para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio”. Ele ainda
acrescenta colocando que se a nova informação não é correlacionada vai gerar um ensino mecânico
ou repetitivo, uma vez que se determinou menos essa anexação e atribuição de significado,
ocasionando um registro isolado do novo conteúdo sem associações e assim fácil de ser esquecido.

É de suma seriedade que os sentimentos sejam ponderados nos processos de aprendizagem, e como o
sentimento de raiva pela matemática é muito presente, essa disciplina merece uma maior atenção,
pois a matemática é entendida como a de difícil de aprender, inclusive maioria dos professores
trazem também essa concepção. Segundo [2]João Lucas Barbosa a matemática é a ciência mais
simples do mundo e que não deveria ser decorado, pois é uma ciência lógica, ele ainda coloca que o
problema em matemática não esta no aluno e sim a forma como é apresentada a matemática. Dessa
forma entende-se que a aversão e um das emoções que pode desenvolver-se ou não no aprendiz.

Em muitos relatos é notado que maioria dos professores pedagogos não tem boas lembranças com o
estudo da disciplina de matemática, acredito que se perguntar, ao um grupo de professores das séries
iniciais, quem gosta de matemática, tem-se uma resposta na qual maioria diz que não, um número
considerado de professores traz um sentimento de desgosto também pela matemática, desta maneira
fica evidenciado que a emoção negativa a matemática não é só do aluno. Nacarato, Mengali e Passos
(2009) afirmam que os professores polivalentes trazem marcas intensas de sentimentos negativos em
relação à matemática, os quais provocam dificuldades para aprender e para ensinar.

Para a superação desta situação, acerca da relação emoção e a matemática, é preciso incialmente
pensar na formação do professor, pensar como desconstruir nele essa aversão, para depois motiva-los
a pensar estratégias endossadas com práticas, que possam levar o discente a sentir prazer em estudar,
não adianta dizer o ao professor que trabalhe com jogos, que contextualize sem antes esse
profissional não ter gosto pelo o que faz, até porque mesmo sem ser intencional ele vai passar par o
aluno essa apatia que sente pela matemática.

Refletindo a respeito, poderemos analisar o seguinte: como poderei fazer o outro gostar daquilo que
não gosto? Assim poderíamos fazer uma relação se o próprio professor não gosta da disciplina como
poderá incentivar o gosto pela mesma? Difícil resposta, até porque são vários motivos que leva o
aluno a não gostar da disciplina, porém a relação professor aluno é o elemento de maior relevância,
mesmo que se tenham outros fatores, a relação aluno professor e a relação emoção e aprendizagem
conta muito.

Os desafios da relação professor aluno e matemática são grandes e complexos e estes desafios
precisam ser compreendidos e diminuídos, para podermos buscar ações que possam amenizar a
defasagem da aprendizagem, e essa defasagem é comprovada pelos baixos resultados dos níveis de
proficiência em matemática, e é sabido ainda que esses resultados negativos alargam-se, conforme
vai aumentando ano de escolaridade. Relacionando aversão ao processo de aprendizagem chega-se
ao entendimento que a aversão vai aumentando, ou seja, aversão como um processo construído, e
como resultado, produzindo um bloqueio na capacidade do aluno para aprender os conteúdos de
matemática.

Evidentemente, que quando a informação é ensinada e o aluno não aprende e ainda se frustra,
causando uma emoção negativa, vai sem dúvidas leva o cérebro a um bloqueio, mesmo que consiga
captar a informação essa ficará na memória por pouco tempo ou até nem é registrada. Porém, se a
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informação é passada com emoção positiva, vai sim desenvolver a capacidade de atenção e
compreensão assim gerando aprendizagem duradoura.

Ao apresentar teoricamente informações dos aspectos emocionais para a educação e em particular a
aprendizagem matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, posteriormente pode-se pensar
possíveis soluções que possam amenizar as dificuldades de ensino e aprendizagem. D’AMBROSIO
(1996) fala que a matemática tem caráter essencial da atividade e ao conhecimento humano.

É papel da escola, buscar refletir sobre as causas e consequências da falta de aprendizagem e em
especial a disciplina matemática, uma disciplina tão importante, porém tão odiada, e assim buscar
intervir de forma significativa para reverter essa situação, por isso é preciso sempre buscar
ressignificação de informações em busca de novas direções e dimensões na educação.

Segundo Almeida (2010) a habilidade de um aprendiz em obter e arquivar fluentemente informações
e pode-las no futuro reconhece-la e poder aplicar, chama-se memória, e para essa capacidade é
preciso que essas informações estejam correlacionadas com experiências do cotidiano e envolve
ainda motivação e as circunstâncias emocionais são essências nesse processo.

A emoção é um dos principais movedores para erguer o processo de aprendizagem, pois quando o
aprendiz não está emocionalmente bem, este terá muita mais dificuldade para aprender qualquer
disciplina, e a matemática principalmente que carece de organização de informações ainda maior.

O papel da emoção dentro dos aspectos da aprendizagem é assunto que a Neurociência traz, e ainda
aponta que é de suma importância entende-la e relacioná-la ao processo de aprendizagem, a
neurociência apresenta característica semelhante à hipótese defendida por teóricos clássicos como
Vygotsky, Valon, Piaget e Ausubel trazem nas suas pesquisas. A diferença apresentada pela
neurociência é a demonstração destas teorias com comprovações através de exames neurológicos do
funcionamento do cérebro.

A Neurociência confirma que a emoção intervém no processo de aprendizagem, então compreender a
emoção e o caminho para busca de intervir na aprendizagem, de forma mais eficiente. Assim é de
suma importância compreender como os aspectos emocionais estão intrinsicamente relacionados ao
processo de aprender, e posteriormente a busca de como ajudar a educação a pensar novas estratégias
que possam diminuir as dificuldades de ensino e aprendizagem e aversão e em especial a
aprendizagem matemática, que uma da mais problemática tanto em índice de aprendizagem quanto a
mais odiada na escola.

2.1 O erro e suas consequências no processo da aprendizagem

É inadmissível que se use a punição pelo erro, circunstâncias que ocasionam temor só vai causar
bloquei para aprender, então o ideal é não assinalar erros e sim assinalar os acertos, é preciso criar
situações em que o próprio aluno perceba seu erro e consequentemente corrigi-lo, e esse momento é
muito importante para construção da aprendizagem, pois o aluno descobre a relação do erro com o
acerto.

Comumente é enfatizado o erro do aluno, o que provoca a apatia aos conteúdos, é colocado de forma
brusca o erro, como por exemplo: “Esse não é o resultado correto”, “você errou”, essas frases quando
colocado com frequência, provoca no aprendiz uma desmotivação para realizar outras tarefas, quem
se motiva a fazer o que sempre erra, é mais fácil motiva-se em fazer as coisas que se acerta. Outra
situação rotineira é o aluno acerta todo percurso de uma operação, mas erra em algum passo e não se
evidência o que se acertou, apenas é mostrado o que não sucedeu e essa prática acaba assassinada a
capacidade cognitiva do aluno.

Portanto a forma como é tratado o erro, poderá gerar um bloqueio à mente do aluno. Sobre o erro
Augusto Cury (2016) coloca que “Quando alguém aponta um erro que cometemos, nosso humor
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muda”, essa frase reafirma a relação entre aprendizagem e emoção, quando o humor está abalado vai
sem dúvidas intervir no processo de fixação do conteúdo.

O sentimento negativo causado pela falta de compreensão dos conteúdos de matemático e da forma
de como é discutido esse erro, interfere de maneira drástica no processo de aprendizagem
matemática. Cury (2016) afirma que a forma como o professor age com o erro do aprendiz, pode
acender no cérebro desses, uma zona de conflitos que motiva bloqueio em desenvolver aquela
atividade, Infelizmente muitos professores não foram preparados para trabalhar com o erro do aluno,
não consegue despertar no aluno, a capacidade que este pode através do erro encontrar outros
caminhos próprios para resolução de problemas, identificando seu erro e conseguindo corrigi-lo sem
se sentir frustrado.

E para que se consiga transformar a informação em um conhecimento de longo prazo é preciso que
essa tenha um significado, se o conteúdo é arbitrariamente desconexo com a realidade do aluno vai
sem dúvidas gerar uma antipatia, pois como se interessar por algo sem significado. Então é
importante dar oportunidade do aluno explorar os conteúdos de forma, distintas, pois só assim cada
uma poderá perceber significado neste. AUSUBEL (1982) corrobora com essa concepção colocando
que os conteúdos ensinados na escola, devem ser extremamente significativos para o aluno, ou seja,
relacionar o conteúdo a experiências de cada um, e dar oportunidade de diferentes possibilidades,
pois cada aprendiz tem sua própria formar de aprender.

A cognição não é um elemento independente da emoção, na escola, a informação quando
significativa é motivadora para a aprendizagem, existe claramente uma implicação do intercâmbio
entre a cognição e a emoção, ambas estão ligadas. Para Noronha (2008) O humor, a emoção e o
medo estão relacionados com o aprendizado e a motivação, e que a aproximação entre as
Neurociências e a pedagogia é um subsídio importante para o professor.

Dessa forma a neurociência aponta que as emoções, o medo e o humo, exercem um papel formativo
na cognição e na aprendizagem, é acordado por diferentes cientistas da Neurociência que o trabalho
do cérebro na aprendizagem põe a emoção como ponte de cognição.

3. FORMAÇÃO MATEMÁTICA DOS PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

A formação do professor de matemática das séries iniciais do ensino fundamental é em magistério ou
pedagogia, se analisarmos a grade curricular desse curso fica evidente a pouca carga horária que trata
da formação matemática, a esse respeito CURY (2004) coloca que os futuros professores terminam
cursos de formação com deficiência nos conhecimentos dos conteúdos matemáticos como também
nos procedimentos, ele ainda coloca que existe uma concepção de que os professores polivalentes
não precisam saber o conteúdo matemático, basta saber como ensina-lo, como um professor pode
contextualizar explorar o conteúdo se pouco compreende? Tarefa difícil ou quase impossível, pois
quando não se sabe um conteúdo fica difícil relacioná-lo a situações cotidianas, acabando não vendo
utilidade e aplicabilidade do mesmo.

É de suma importância refletirmos sobre a formação inicial e continuada desse professor, estudos
confirmam deficiências na formação matemática dos professores pedagogos, muitos dos
recém-formados em pedagogia admitem que não se sentem preparados para dar aula de matemática
principalmente no quarto e quinto ano. As autoras Nacarato, Mengali e Passos citam:

As lacunas nos processos formativos colocam essas professoras diante do
desafio de ensinar conteúdos específicos de uma forma diferente da que
aprenderam, além de precisarem romper com crenças cristalizadas sobre
práticas de ensino de matemática, pouco eficazes para a aprendizagem dos
alunos. (Nacarato, Mengali e Passos, 2009, pag.10).
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Então, ser professor polivalente que ensina matemática, não é uma tarefa fácil, pois o processo
formativo exige dos professores ensinar conteúdos específicos de uma forma distinta da que
aprenderam, é preciso saber o conteúdo, ter metodologias apropriadas e entre outros saberes. CURY
(2004) ainda acrescenta que a formação de um professor vai além do conhecimento do conteúdo,
porém esses aspectos são elemento importante para atuação profissional, pois um especialista na
disciplina precisa saber a disciplina para poder ensiná-la.

O professor não é o culpado pela falta de aprendizagem, porém é elemento mais importante deste
processo. Maioria dos cursos de pedagogia não consegue formar professores com as competências
necessárias à função de professor, segundo Cury (2005), 90% dos cursos de pedagogia dão ênfase às
questões metodológicas na formação do professor, e ainda se tem uma carga horária muito pequena e
assim não atende a demanda da formação referente à disciplina matemática. Ainda a esse respeito
Nacarato, Mengali e Passos (2009) coloca que o tempo votado à matemática durante o curso de
pedagogia é extremamente insuficiente.

Contudo a formação precária da maioria dos professores pedagogos acaba fazendo que este
reproduza o modelo de práticas pedagógicas que tiveram em sua formação quando alunos do ensino
básico. Sobre esse pensamento os autores Nacarato, Mengali e Passos (2009) coloca que maioria dos
professores polivalentes foram formados, com pouca ênfase dos conteúdos de matemática.

Evidentemente maioria dos pedagogos também não trazem boas lembranças com o aprendizado da
matemática, muitos apresentam um desgosto por essa disciplina, surge então um questionamento
como fazer o discente gostar de matemática se o próprio docente também não gosta? Situação que
necessita de uma analise. Starepravo (2009) questiona como um professor que não gosta da
disciplina pode fazer o aluno a gostar? Mesmo de forma não intencional é reproduzido o que
sentimos.

Segundo Bittar e Freitas (2004) as dificuldades em Matemática exposta por crianças nas séries
iniciais do ensino fundamental, não resultam da própria Matemática ou condições cognitivas do
aluno, mas sim da maneira de como é ensinado à matemática. Esse pensamento apresentado por
Bittar e Freitas estimula uma reflexão maior acerca da formação do professor e as práticas
pedagógicas utilizadas para o ensino da matemática.

Precisa-se sair da concepção de que o aluno não consegue aprender, para concepção o professor não
consegue fazer o aluno aprender claro que existem outros fatores, que contribui para o processo de
aprendizagem, porém o professore é o de maior grau. Se o professor não consegue fazer um trabalho
emocionalmente bem, com certeza mesmo sem intenção vai reproduzir para o aluno. A essa situação
e calamitosa, pois como diz Nacarato, Mengali e passos (2009 pag. 32), “O mundo está cada vez
mais matematizado, e o grande desafio que a escola e aos seus professores é construir um currículo
de matemática que transcenda o ensino de algoritmos, principalmente nas séries iniciais onde está à
base da alfabetização matemática”.

Quando a formação do professor é precária, ele terá dificuldade de ensinar o que vai também originar
dificuldade de aprender, na formação ainda existe pouca reflexão do processo de ensino, no qual o
professor sai com a concepção de que o aluno é que tem dificuldades para aprender, o professor não
consegue compreender a dialética do ensinar e aprender, onde não se aprende o que não foi ensinado,
assim não se compreende que a primeira causa é a dificuldade de ensinar.

3.1 Práticas pedagógicas descontextualizadas e formação de professores

A aprendizagem matemática significativa é muito importante na vida dos alunos, porém existe uma
distância muito grande entre essa proposta ao modelo que de fato é aplicado em muitas salas de aula,
para que haja uma aprendizagem significativa é preciso que se ofereça um ensino contextualizado,
muitos professores aplicam um ensino de matemática mecânico, reproduzem o modelo que recebeu
Nacarato, Mengali e passos (2009) corroboram com essa visão, afirmando que os docentes aplicam

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uma_analise_na_relacao_entre_emocao_e_aprendizagem_matematica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



práticas baseada nos modelos com os quais receberam durante sua trajetória estudantil, a partir disso
é preciso realmente dar significado aos conteúdos matemáticos em sala de aula, pois assim ficará
mais simples desenvolver aprendizagem do aluno.

Como podemos afirmar que o aluno não consegue aprender ou não quer aprender, se antes não
conseguimos ensinar ou dar sentido de necessidade para aprender o que é ensinado? Evidente que a
defasagem é fruto de vários aspectos, entretanto pode-se colocar que a formato como a matemática é
ensinada é um dos elementos que carece ser pensado. Britto (2001) aborda que muitas práticas
pedagógicas, utilizam os procedimentos tradicionais, o modelo de ensino embasado pela repetição de
exercícios sem uma correlação com as situações do dia a dia.

Claro que a forma de ensinar quando não atende as necessidades reais do aprendiz vai gerar uma
aversão, pois ao invés do aluno sente-se motivado a aprender ele sentirá raiva ao realizar a atividade,
pois não vê utilidade no que é e realizado. Para D’Ambrósio (2002), a informação trazida pelo aluno
nunca pode ser desprezado, o professor precisa aproveitar esse conhecimento e amplia-lo com tarefas
que se relacione com a realidade dos alunos.

Claro que o professor não age intencionalmente, pois não tiveram também um modelo de ensino que
o instrumentam-se a desenvolver estratégias mais eficientes, então esses reproduzem aquilo que
recebeu. Foram ensinados a dar a resposta almejada, sem o juízo do conceito propriamente dito, é
isso que também cobram de seus alunos, desta forma existe uma relação entre profissional e sua
formação, uma não esta dissociada do outro.

Os alunos trazem muito conhecimento matemático, conhecimento esse adquirido informalmente no
seu dia a dia, que na maioria das vezes não são aproveitados na sala de aula por muitos professores
que não conseguem relacionar essa vivência do aluno aos conteúdos do livro, preferem ser livresco,
D’Ambrósio (2002) coloca que o conhecimento trazido pelo quando respeitado, é criado um vínculo
entre aluno e professor e a nova informação torna-se mais fácil de ser compreendida, fazendo assim
um elo entre conhecimento prévio e o novo conhecimento.

O repassar conteúdos, sem fazer esse elo entre o que se sabe a nova informação gera desmotivação e
até mesmo desgosto à disciplina. Aprender matemática não se traduz em apenas reproduzir fórmulas
e na resolução de exercícios trazido pelos livros. Pelo contrário deve-se prezar o raciocínio
matemático trazido pelo educando e alargar esse com tarefas desafiadoras, dessa forma aprender
matemática é desenvolver a lógica.

Segundo o autor a informação precisa ser significativa para o aluno, pois do contrário não terá valor
uma vez que esse se perde e claro se o aprendiz não vê utilidade do conteúdo, gera falta de interesse
em estudar esse conteúdo, então o educador precisa dar utilidade ao conteúdo, e a depender do
conteúdo e da série é preciso criar situações de aplicabilidade como em jogos ou situações problemas
antes mesmo de ensina-lo, dessa forma o aluno senti a necessidade de aprender apara aplicar.

O aprendiz necessita de motivação, para aprender, a memória pode ser instigada através de
exercícios de atenção, além dos fatores pessoais, o professor pode contribuir no processo de
motivação para ativar a aprendizagem. São os experimentos adquiridos dia a dia, que são guardados
na nossa memória de curto prazo e depois transferidos para a memória de longo prazo, onde ocorre o
armazenamento permanente da informação, assim acontecendo conhecimento.

4. REFLEXÃO SOBRE AVERSÃO MATEMÁTICA

Dificilmente aprende-se aquilo que não se tem desejo, a vontade é o combustível para acelerar as
condições cognitivas e consequentemente a aprendizagem. Sabe-se também que motivação é uma
condição interna, mas podemos sim despertar e alargar a motivação. Henri Wallon coloca que
motivação é um processo interno que pode ser excitado por estímulos externos, assim existe uma
relação entre aspectos internos e externos no processo de motivação de uma pessoa.
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Então como motivar sem emoção positiva, como fazer o outro gostar de algo que você não gosta?
Como motivação é um elemento pertinente para a aprendizagem e essa depende também dos
aspectos emocionais, então esse tripé necessita de uma reflexão, uma vez que as dificuldades para
aprender são geradas possivelmente a partir da falta de motivação e para motivar-se é preciso uma
emoção, sentimento que aguce. VYGOTSKY (1991) coloca que o pensamento é gerado pela
motivação, pois nossos desejos estão intrinsicamente envolvidos há uma tendência afetivo-volitiva.
Ele ainda acrescenta que é valido estudar as dificuldades de aprendizagem analisando os aspectos
sentimentais.

Dessa forma é notório que o sentimento de aversão à matemática causa desmotivação e
consequentemente dificuldade para aprender, essa relação de dependência e que influência na
aprendizagem. Rodrigo Fonseca[3] em seu livro E-moções, explica que a palavra emoção vem do
latim emovere que significa potência e movere que significa circulação. Então emoção é um
conjugado de respostas químicas e neurais fundamentadas em sensações que vão gerar sentimentos.
Claro que uma emoção positiva contribuir para o processo de aprendizagem, fica mais fácil lembrar
acontecimentos marcantes, logo à emoção serve para propiciar o processo de memorização.

Evidentemente quando a prática pedagógica oferece momentos diversificados faz o aluno a interagir
com o que é ensinado vai propiciar condições para aprender. Para Gardner (1989), coloca que o
conhecimento construído, fundamenta-se, sobretudo nos aspectos emocionais de cada individuo
dentro do seu alcance de entendimento. Ele ainda acrescenta mesmo a escola afirmando que
preparam seus alunos pare a vida, porém a vida não só cobra habilidade verbais, escritas e lógicas e
sim outros tantos, entre eles o autoconhecimento e a capacidade de usar os conteúdos aprendidos na
escola como ferramentas para viver melhor, dando abertura para ampliar diferentes habilidades do
aluno, dessa forma a escola cumprir seu papel, que é de favorecer situação que desenvolva no aluno
diferentes habilidades e a capacidade intelectual individual.

Contudo para diminuir a odiosidade a matemática, a melhor forma para é correlacionar os conteúdos
ao dia a dia do aluno, dando significado ao conteúdo de forma significativa para vida, induzindo o
aluno a compreender a necessidade de aprender a aprender constantemente respeitando a
individualidade de cada aprendiz. CUNHA e FERLA (2002) explica que aprendizagem é uma
modificação relativamente duradoura do comportamento por meio de experiência e observação,
portanto é papel da escola acender no aluno a vontade de aprender, assim ampliando o potencial
deste, e para isso acontecer é preciso que este entenda a relação entre o que se aprende com seu
envolto.

O aluno necessita acreditar que as informações aprendidas na escola serão úteis para sua vida, ou
seja, o sentido de aprender para vida precisa ser aceso, as informações necessitam ser mais
acentuados à vida, com isso vai diminuir sua aversão à matemática, para tanto o conteúdo deve vim
contido em estudo de caso, em que o aluno possa entender a utilidade do conteúdo para a resolução
do problema. Migliori (2016, p. 77) cita “A vontade de aprender é característica essencial do ser
humano, mas necessitam de estímulos externos e internos, motivação e necessidades, que conduzem
o aprendizado”.

Os conteúdos ensinados na escola devem ser correlacionados com necessidades do aluno fora do
ambiente escolar, o aluno precisa compreender a importância deste para sua vida, assim poderá
incentiva-lo a querer aprender, se o educando não percebe um significado do conteúdo, como se
interessar-se pelo mesmo? E em matemática não é diferente, pois além de muitas das vezes ser
dissociada com a realidade ela é exata, ou acerta ou erra, assim causando um sentimento de
incapacidade e desmotivação.

Segundo Cury (2016) o professor precisa saber como trabalhar o erro cometido pelo aluno, pois o
estado emocional intervir ou não na capacidade e aprender. É muito comum o erro ser apontado,
deixando o aluno com sentimento de frustação e então o aluno perde a vontade de realizar a tarefa.
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Como as emoções tem uma grande relevância no processo de ensino e aprendizagem, Vygotsky
(2001) coloca que os estímulos repassados de emoção são registrados de modo intensos na memória
e a essa concepção ele chama de regra pedagógica, a qual se refere o emprego de reações
emocionais no processo de aprendizagem como estratégia de ensino e motivação pelo meio das
emoções despertadas ao se aprender algo novo.

Quando os alunos são motivados, vai prestar atenção na aula, mas quando se ensina algo dissociado
do interesse do aluno ficará difícil despertar atenção de deste discente, o conteúdo precisa ter valor
na concepção dele, contudo é preciso no mínimo, trazer inovação, trazer tecnologia e principalmente
contextualizar, assim criando um sentimento de gosto de aprender, e se é usado à tecnologia vai
propiciar mais aprendizagem, pois o aprendiz vive em um ambiente tecnológico, precisamos oferecer
uma aula na qual o aluno possa experimentar usar diferentes ferramentas de descobertas.

A neurociência já comprova que as emoções favorecem para a ampliação intelectual, segundo
Cosenza e Guerra (2011) ao conhecer o funcionamento do sistema nervoso, os professores podem
melhorar suas práticas pedagógicas, podendo intervir de maneira mais eficaz nos processos de
ensinar e aprender.

A emoção desenvolve as habilidades cognitivas, dessa forma o desenvolvimento da inteligência é
inseparável da afetividade. Dificilmente vai existir aprendizagem se o educando não está
emocionalmente bem e que essas emoções promove motivação para aprende, logo emoções é
elemento imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. Imediatamente se entende que a
emoção é uma ferramenta no processo de aprendizagem. A depender do tipo da emoção gerada na
aula, vai contribuir ou não para o processo de aprendizagem, ou seja, os aspectos emocionais
interferem ou não na aquisição do conhecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca de nortear o trabalho do pedagogo e em particular as práticas de aula da disciplina
matemática nas séries iniciais do ensino fundamental, levando em consideração o entendimento a
respeito do papel das questões emocionas dentro do processo de aprendizagem, buscando oferecer
aos professores pedagogos informações que possam melhorar o processo de ensino, desenvolvendo
melhores práticas pedagógicas.

Maioria dos professores quando eram alunos, também não gostavam da disciplina matemática, como
também tiveram uma aprendizagem comprometida, com isso pergunta-se, como alguém que não
gosta de algo fará o outro gostar? Acredito que mesmo tentando fazer o melhor ensino, esse
professor que traz essa aversão e defasagem vai ter dificuldade em ensinar, pois o sentimento será
expresso, mesmo não sendo intencional, pois a emoção está inserida no processo de transmissão do
conteúdo, o seja mesmo não sendo proposital o professor vai reproduzindo o sentimento de desgosto
pelos conteúdos da matemática.

As causas de rejeição a matemática são advindas de varias situações, como percebido nas leituras
realizadas para esse trabalho, porém as questões de cunho emocional chamou atenção, partir das
análises das correntes que abordoam a aprendizagem matemática, aversão à matemática compromete
a condição de aprender, no qual fica evidenciado que a questão emocional é muito determinante para
o processo de ensino e aprendizagem.

Analisar os sentimentos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da matemática nas séries
iniciais vai sem dúvidas melhorar a formação de professores pedagogo, ou seja, verificou-se a
importância de se refletir sobre emoção e matemática.

Não é proposito aqui culpar o professor, porém é pautável que se entenda as dificuldades e
competências necessárias para desenvolver um bom trabalho, pois os professores são vitimas de um
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modelo educacional, que não é preocupado de fato com a formação integral do ser, mesmo existindo
documento que fale o contrário, sabe-se que são cobrados os números de aprovação e não a
qualidade de ensino e aprendizagem. A maioria dos profissionais da educação não teve e nem tem a
condição de fazer uma formação adequada.

Existe uma ausência muito grande de resposta para muitas perguntas referentes à aversão a
matemática, tem diversos artigos recomendando maneiras distintas de como ensinar, o que ensinar,
porém sentir uma carência muito grande de obras que trate da aversão à matemática do próprio
professor pedagogo, clara não generalizando, mas é percebido que maioria dos pedagogos não tem
boas lembranças com seu estudo de matemática e ainda existe uma parcela que não gosta da
disciplina.

Entendendo a ligação ente emoção e aprendizagem, ficam mais fácil também compreender as
dificuldades de ensino e assim conseguir adequar ações que torne este menos traumatizante e mais
significativo para o aprendiz. Portanto é imprescindível urgentemente levar o enfoque das emoções
para a formação do professor, apresentando esse conhecimento, que vai ampliar ainda mais seus
saberes inerentes profissão docente, acendendo uma melhoria no caminho do ensino e aprendizagem
e em especial da matemática nas séries iniciais.

O professor deve compreender que os sentimentos interferem no processo de fixação do conteúdo,
portanto estes devem ser tratados, não apenas no aluno como também no professor, como eu não
gostar de algo posso fazer no outro gostar? Tarefa difícil, pois mesmo sem intenção demonstramos
emoções, pensando a partir desse pressuposto percebe-se a necessidade do professor desconstruir a
sua aversão à matemática, logo ficará mais fácil ele transmitir o conteúdo de forma menos
traumatizante.

Na medida em que o professor compreende que, os sentimentos, a motivação, a memória são
aspectos decisivos para o processo de aprendizagem, então vai refletir melhores práticas de ensino.
Os autores que foram estudados evidencia a importância de compreensão emocionalmente do eu
professor e do aluno, assim é relevante que considere as emoções contidas no processo de ensino e
aprendizagem e assim melhorar o ensino e aprendizagem da matemática nas séries iniciais.

É preciso descontruir essa aversão pela disciplina de matemática, tanto no professor quanto no aluno,
primeiramente é preciso compreender os aspectos emocionais vai interferir na apropriação da
aprendizagem. A neurociência já traz constatações que a emoção interfere no processo de
aprendizagem, logo é preciso repensar sobre esse sentimento de repugnância para com a matemática.

Diante dos lamentáveis resultados de aprendizagem matemática não podemos fechar os olhos,
precisamos buscar práticas que atenda os anseios dos alunos, assim deixando-os providos de
informações que os ajude a melhor viver em sociedade, pois é realidade que vivemos em uma
sociedade que cobra cada vez mais diferente habilidades e a educação precisam atender esses anseios
e precisamos compreender que o domínio do conhecimento matemático é importantíssimo para
outros campos ligados a conhecimento.

Finalmente esse estudo evidencia que existe uma grande relação entre aprendizagem matemática e as
emoções, por isso, precisa-se prosseguir discutindo questões referentes aos aspectos emocionais
tanto do discente como do docente, e a sua relevância para o ensino e aprendizagem de matemática,
principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, com desejo de cada vez mais amenizar a
aversão à matemática, e assim encontrar caminhos que possam melhorar os níveis de aprendizagem
matemática. Uma vez diminuindo a odiosidade a disciplina ficará muito mais fácil levar a
aprendizagem da mesma.

O resultado alcançado desse estudo bibliográfico foi muito relevante, pois, os autores que tratam a
emoção e aprendizagem matemática, reconhecem a importância de se refletir sobre essa relação,
assim evidenciando a necessidade de refletir sobre uma prática pedagógica considerando os aspectos
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emocionais e, portanto, poder desenvolver metodologias que favoreça uma melhorar aprendizagem
matemática. Portanto fica aqui colocada a importância de incluir essa percepção na formação inicial
ou continuada do pedagogo.

[1] Psicólogo norte-americano, criou o conceito de aprendizagem significativa.
[2] Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática
[3] Especialista em Inteligência Emocional e Presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência
Emocional.
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