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RESUMO

O presente artigo é uma adaptação de um capítulo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado A

ludicidade como ferramenta pedagógica de facilitação do processo de ensino aprendizagem de

matemática e de motivação do sujeito aluno. Tece considerações empíricas sobre a matemática,

sobre sua obrigatoriedade na educação básica, os saberes matemáticos como direito dos estudante

e sobre as dificuldades de aprendizagem. ÁVILA (2011), BRASIL (2000, 2012, 2013, 2015),

CORREA & MACLEAN (1999), OLIVEIRA (2009), SANTOS (2010), SAVIANI (1984) e STRASHBURG

fundamentam o trabalho. Conclui-se que para melhorar o processo de ensino e aprendizagem todo

esforço é válido, seja para dar uma primeira boa impressão, seja para provocar uma segunda

melhor impressão dessa disciplina. PALAVRAS-CHAVE: Matemática, Ensino de Matemática,

direito de aprendizagem ABSTRACT

This article is adapted from a chapter of the course conclusion work entitled The playfulness as a

pedagogical tool for facilitating the teaching process learning mathematics and the subject student

motivation. Weaves empirical considerations about mathematics, about their obligation in basic

education, mathematical knowledge as a right of the student and on learning difficulties. AVILA

(2011), BRAZIL (2000, 2012, 2013, 2015), CORREA & MACLEAN (1999), Oliveira (2009), Santos

(2010), Saviani (1984) and STRASHBURG underlying the work. It is concluded that to improve the

teaching process and learning every effort is valid, is to give a good first impression, is to cause a

second best impression of this discipline. KEYWORDS: mathematics, mathematics education, right
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to learning

INTRODUÇÃO

A Matemática integra o currículo da educação básica desde a educação infantil até o último ano do

Ensino Médio. Sua importância é inegável, assim como sua obrigatoriedade é bem fundamentada,

inclusive, pelas normas e leis educacionais, que pregam a necessidade de apreensão desta

disciplina para poder tornar-se cidadão consciente e crítico.

Nem a importância nem a obrigatoriedade fazem da matemática uma disciplina dominada por

todos os estudantes. Pelo contrário, é a que mais apresenta índices de reprovação, muitas vezes

atreladas à sua complexidade e sua característica forte de abstração.

Nesse sentido, há de se reconhecer que as afinidades e reações concernentes à matemática são as

mais diversas possíveis. Pode, ao mesmo tempo haver confusão no que diz respeito às sensações

e entendimentos sobre essa disciplina e principalmente em relação ao que causa as dificuldades de

aprendizagem.

O trabalho que segue é uma adaptação de um dos capítulos do Trabalho de Conclusão de Curso

intitulado: A ludicidade como ferramenta pedagógica de facilitação do processo de ensino

aprendizagem de matemática e de motivação do sujeito aluno, defendido em maio de 2015 na

Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca.

Em seu corpo busca-se fazer algumas considerações pessoais sobre a matemática para legitimar a

abordagem de que cada pessoa tem uma concepção diferente dela, levando em consideração o

nível de afinidade e dificuldades que cada um tem; Atenta para citação dessa disciplina em

documentos oficiais, frisando trechos que a colocam os conhecimentos matemáticos como um

direito de aprendizagem que deve ser garantido a todo estudante; Para que esse direito seja

garantido, endossa a necessidade de escolha de metodologias adequadas ao aprendizado; Faz

referência à tendência empírico-ativista como a mais próxima da realidade que busca melhorias no

processo de ensino e aprendizagem; para finalizar, faz algumas considerações sobre as

dificuldades de no processo de ensino e aprendizagem de matemática.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A MATEMÁTICA

Alguns dicionários definem a Matemática como “Ciência do cálculo”, definição tão pura e exata

quanto a própria ciência pode ser. Encantadora como a jovem senhorita mais bela e tão complexa
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quanto a Teoria do Caos, desperta nas pessoas os sentimentos mais diversos possíveis. Algumas

se encantam ao primeiro contato, fazem de tudo para se aproximar, buscam a maior intimidade

possível e não a abandonam jamais; Outras, tem calafrios apenas ao ouvir o seu nome; Há

aquelas que “pelejam” algum entendimento; Há poucas pessoas que deliram na suavidade do

imaginário, se deixam levar e se envolvem com os seus conceitos mais rebuscados; Algumas

pessoas “correm léguas” para não cruzar com seu caminho; Outras a admiram imensamente, mas

atestam não ter nenhuma afinidade; Muitos juram morte ao seu criador; Vários defendem uma

suposta onipresença; Há quem diga que ela é a mãe de todas as ciências e sem mais delongas,

Galileu Galilei (1564-1642) disse que “A Matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o

Universo”.

A Resolução nº 2, de 30 de Janeiro de 2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para o

Ensino Médio, no Título II, Capítulo I que trata da organização curricular, no Art. 8º, coloca a

Matemática como uma das quatro áreas de conhecimento: “I - Linguagens; II - Matemática; III -

Ciências da Natureza; e IV - Ciências Humanas” (BRASIL, 2012).

No entanto,

Para concretização da interdisciplinaridade, as atuais Diretrizes Curriculares

Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 3/98, e Parecer

CNE/CEB nº 15/98) prescrevem a organização do currículo em áreas de

conhecimento e o uso das várias possibilidades pedagógicas de organização,

inclusive espaciais e temporais, e diversificação de programas ou tipos de

estudo disponíveis, estimulando alternativas, de acordo com as

características do alunado e as demandas do meio social, admitidas as

opções feitas pelos próprios estudantes.

As áreas indicadas são: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da

Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas

Tecnologias.

Vale lembrar que, diferentemente da maioria das escolas e das redes de

ensino, o ENEM e o ENCCEJA consideram tais áreas, pois suas provas são

concebidas e organizadas de forma interdisciplinar e contextualizada,

percorrendo transversalmente as áreas de conhecimento consagradas nas

Diretrizes, apenas alterando-as de três para quatro, com o desdobramento

da Matemática e das Ciências da Natureza. (BRASIL, 2013. p. 29)
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A Matemática reúne esforços de inúmeros estudiosos que foram formalizando conceitos e ideias ao

longo da história da humanidade. Muitos homens (e mulheres) ajudaram a simplificar o

entendimento de várias situações do dia a dia que os incomodaram e encontraram respostas para

vários questionamentos a respeito do mundo. Hoje, mesmo não sendo uma ciência pronta e

acabada, pois a cada dia surgem novas teorias, e teorias antigas podem ser desmentidas dando

lugar a outras, ela já esboça um quadro de grande valor que representa grande conquista dos

seres humanos e caracteriza também uma considerável evolução da espécie humana.

Devido a sua complexidade, o nível de abstração e beleza infinita, torna-se impossível ao ser

humano dar conta de tanto conhecimento acumulado ao longo dos séculos. Tanto quanto um

homem acredite conhecer sobre matemática ainda representa pouco se comparado à vastidão que

ela abrange. Até o mais qualificado dos matemáticos ainda tem muito a descobrir e a aprender

dessa ciência tão bela, tão completa e tão exata.

O ENSINO DE MATEMÁTICA

O ensino de Matemática é uma tarefa delicada e um tanto trabalhosa para os professores, e a

aprendizagem dessa disciplina muitas vezes é algo doloroso para os alunos. Trabalhar com

matemática, uma disciplina exata e que exige tanta dedicação do aluno e desdobramentos

diversos do professor não deixa de ser uma tarefa desafiadora, ao tempo que também motiva

aqueles indivíduos que amam o conhecimento científico e que buscam resolver os problemas

propostos no dia a dia.

A ideia superficial de que a Matemática está presente em tudo ao nosso redor, que ela é uma

“ferramenta” importante em tantas profissões e que é preciso saber matemática para conseguir

realizar algumas atividades no cotidiano, apesar de serem motivos legítimos, não são argumentos

com potencial suficiente para atrair a atenção dos alunos e despertar neles o interesse em

aprender mais sobre matemática ao tempo que não justifica plausivelmente a obrigatoriedade

desta disciplina no currículo escolar.

A educação (de qualidade), é um direito social assegurado pela Constituição Federal (Cap. II, Art.

6º) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Art. 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
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referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação [grifo nosso], ao

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2015)

Desse modo, o direito à educação (de qualidade) pressupõe o acesso irrestrito ao maior acervo de

conhecimento construído ao longo da história da humanidade, para fins de desenvolvimento

pessoal e intelectual, formação cidadã plena e preparação para o trabalho. Nesse contexto, uma

vez que a matemática é considerada uma das áreas de conhecimento científico, assim justifica-se

a sua obrigatoriedade (que se configura mais como um direito) na educação básica.

Além disso, como direito, o aluno deve ser exposto a condições favoráveis ao seu aprendizado,

posto em situações de aprendizagem que não sejam estranhas ao seu mundo real, possibilitando

conectar os conteúdos com o seu cotidiano e permitindo-lhe analisar criticamente aquilo que lhe é

ensinado.

Para isso, metodologias de ensino diferenciadas possibilitam um maior alcance em termos de

quantidade de alunos que participam e obtém êxito no processo educativo. Dentre as metodologias

e ferramentas alternativas de aprendizagem e de motivação dos alunos para engajamento nas

aulas consideramos a ludicidade um meio eficiente, pois atenta para a participação do aluno de

forma prazerosa, o que permite um aprendizado mais dinâmico e significativo.

A TENDÊNCIA EMPÍRICO-ATIVISTA

Em 1994, Dario Fiorentini escreve sobre “Alguns modos de ver e conceber o ensino de matemática

no Brasil”. Neste trabalho ele descreve seis tendências em educação matemática: a formalista

clássica; a empírico-ativista; a formalista moderna; a tecnicista e suas variações; a construtivista e

sócioetnoculturalista. O histórico dessas tendências, que foram revezando ao longo dos anos,

mostra que desde sempre o processo de ensino aprendizagem foi uma tarefa difícil, dado

relevância ao fato de os resultados serem quase sempre insatisfatórios.

Dentre essas tendências, caracterizadas pela forma como os conteúdos eram tratados, o modo

como se relacionavam professor e alunos no processo de ensino aprendizagem e a finalidade do

estudo da matemática, destacamos como mais próxima da nossa realidade e com fundamentos

que embasam os objetivos compositores do presente trabalho, a tendência empírico-ativista.

Aqui, o professor deixa de ser o elemento fundamental do ensino,
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tornando-se orientador ou facilitador da aprendizagem. O aluno passa a ser

considerado o centro da aprendizagem - um ser “ativo”. O currículo, nesse

contexto, deve ser organizado a partir dos interesses do aluno e deve

atender ao seu desenvolvimento psicobiológico, os métodos de ensino

consistem nas “atividades” desenvolvidas em pequenos grupos, com rico

material didático e em ambiente estimulante que permita a realização de

jogos e experimentos ou o contato - visual e táctil - com materiais

manipulativos. [Mesmo não havendo total consenso entre os seguidores

dessa tendência] (...) os mais ativistas, entendem que a ação, a

manipulação ou a experimentação são fundamentais e necessárias para a

aprendizagem. Por isso, irão privilegiar e desenvolver jogos, materiais

manipulativos e outras atividades lúdicas (grifo meu) e/ou experimentais

que permitiram aos alunos não só tomar contato com noções já sabidas,

mas descobri-las de novo. (FIORENTINI, 1994)

Atualmente, todos os documentos oficiais que dizem respeito ao ensino e que prescrevem

diretrizes e parâmetros atentam para uma formação plena do aluno, enquanto ser social e

transformador da sua realidade e contribuidor para o desenvolvimento da sociedade como um

todo. Nesse caso, ainda que essa tendência tenha surgido no Brasil a partir da década de 20 e

passado por fases em que outras tendências foram ascendidas, hoje podemos concebê-la presente

na atuação de diversos professores e idealizada da seguinte forma:

(...) do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico;

(...) da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o

não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; (...) Em suma, trata-se de

uma teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas

aprender a aprender. (FIORENTINI, 1994, apud SAVIANI, 1984, p. 13)

AS DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Ao explanar algum conteúdo, o professor “No âmbito escolar, depara-se com questionamentos do

tipo “por que estudar matemática?

” ou ainda, “quem inventou a matemática?

”” (STRASBURG). Tais questionamentos nem sempre são motivados por uma real curiosidade dos

alunos mas, em vez disso, são entendidos (pelos professores) como uma forma de resistência à

obrigatoriedade de estudar algo que pra eles não tem fundamento algum.
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Resposta a esses questionamentos podem ser muito importantes para uma

reflexão de elementos fundamentais que serão usados para desenvolver

habilidade de relacionar, e quebrar paradigmas como “a matemática é

difícil”. Uma pesquisa detalhada, com ferramentas que hoje estão à nossa

disposição, de curiosidades sobre a história dos matemáticos que vieram a

dar surgimento do conteúdo estudado poderá fazer a diferença ao dar

sentido ao tema abordado. (STRASBURG, p.82)

Independente do real motivo que leva os alunos a fazer tais questionamentos

A importância de mostrar para o aluno que a Matemática está muito além

de, simplesmente, fazer continhas, equações, gráficos etc., deve-se ao papel

do professor, o qual deve mudar a maneira de dar aula e buscar respostas

às perguntas que nem mesmo é capaz de responder, para que isto seja

possível. (STRASBURB, p. 83)

Portanto, é importante que o professor tenha as respostas adequadas, não apenas para convencer

o aluno no momento de seu questionamento, mas o ideal é que sua resposta se converta na

proposição de um desafio que o coloque no campo da pesquisa. Uma resposta que desperte nele a

curiosidade de procurar, por si só, algo que o convença e, mais do que isso, algo que desperte nele

a vontade de saber sempre mais e descobrir que, de fato, a matemática está mais presente em

sua vida do que ele imagina.

O problema maior quase sempre se configura numa questão psicológica. Os alunos chegam à

escola com uma visão negativa sobre matemática, tendo-a como uma disciplina difícil e a

consideram como a raiz de todos os problemas da humanidade. Desconhecem que, “Fruto da

construção humana, a Matemática é gerada pelas necessidades práticas construídas para atender

a certas demandas da sociedade. [...] tal ciência é fruto da necessidade humana” (OLIVEIRA,

2009), ou seja, a matemática busca soluções para os diversos problemas que vão surgindo, busca

padrões para explicar situações e fenômenos que se repetem, usa propriedades ou leis para criar

ferramentas ou objetos de trabalho para auxiliar os seres humanos em suas atividades e

necessidades diárias.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio (2000) os estudos na Área de
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Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias “devem levar em conta que a Matemática é

uma linguagem que busca dar conta de aspectos do real e que é instrumento formal de expressão

e comunicação para diversas ciências.”

Para os alunos, inclusive, na maioria dos casos, a matemática é a disciplina que representa um dos

maiores problemas que eles devem enfrentar numa escola, “pois ainda hoje, mesmo com as

mudanças nos métodos de ensino e os avanços das pesquisas na área, a matemática continua

sendo um desafio e motivo de medo entre as crianças nas séries iniciais.” (Santos, 2010) e não só

nas séries iniciais mas em toda a educação básica. Segundo CORREA e MACLEAN (1999):

Atribui-se à natureza complexa do conhecimento matemático o

desenvolvimento de ansiedade e de atitudes negativas por parte dos

estudantes em relação à Matemática. Observa-se que, de outra feita, esta

mesma crença possa gerar uma atitude oposta: a de descaso e de

racionalização diante do desinteresse do aluno em se apropriar de

conhecimento tão hermético, onde a expectativa é de que poucos possam se

sair bem. Neste sentido, não haveria razão para o aluno se preocupar com

seu desempenho ou mesmo investir no aprendizado de Matemática esforço

maior do que o mínimo exigido para aprovação.

O que falta ainda é que as aulas de matemática, quero dizer, os conceitos, conteúdos ou assuntos

sejam dotados de razão e de significados. Os alunos precisam ouvir do professor respostas que os

convençam da importância dessa disciplina, pois mesmo aqueles que já se mostram pre dispostos

a aprender matemática necessitam conservar o gosto com motivos que os façam seguir. O desafio

maior ainda são aqueles que não tem interesse algum. Nesse sentido, a justificativa convincente

torna-se crucial para ganhar estudantes interessados.

Sobre essas tais justificativas ÁVILA (2011) anuncia que:

A Matemática deve ser ensinada nas escolas porque é parte substancial de

todo o patrimônio cognitivo da Humanidade. Se o currículo escolar deve

levar a uma boa formação humanística, então o ensino da Matemática é

indispensável para que essa formação seja completa.

O ensino da Matemática se justifica ainda pelos elementos enriquecedores

do pensamento matemático na formação intelectual do aluno, seja pela
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exatidão do pensamento demonstrativo que ela exibe, seja pelo exercício

criativo da intuição, da imaginação e dos raciocínios por indução e analogia.

O ensino da Matemática é também importante para dotar o aluno do

instrumental necessário no estudo das outras ciências e capacitá-lo no trato

das atividades práticas que envolvem aspectos quantitativos da realidade.

Além disso, Ávila diz que o fato de uma pessoa não ter um grau de conhecimento matemático

considerável não a impede de ter sucesso na área de humanas, mas sem dúvida, há uma limitação

cultural por conta disso. De modo semelhante, afirma que também alguém que domina os

conceitos matemáticos e não tem afinidade com a área das humanas, tem sua cultura limitada.

Consideramos então que, além de boas justificativas para convencer os alunos da importância da

matemática e do seu ensino nas escolas, é fundamental que as metodologias de ensino sejam

atraentes e motivadoras. Caso contrário, tal convencimento não será suficiente para gerar

interesse no aprendizado.

Acreditamos que os resultados negativos e o baixo desempenho dos alunos na disciplina de

matemática se dão basicamente por três motivos: 1) os alunos encontram-se desmotivados para

aprender algo que eles nem sabem exatamente o que é e para que serve; 2) defasagem na

bagagem de conteúdos “adquiridos” em séries anteriores e 3) despreparo dos professores para

lidar com o “desinteresse” dos alunos.

O que esperar de um aluno de 1° ano do ensino médio que demonstra não saber resolver uma

equação do tipo 2x + 4 = 10?

Como recuperar o tempo perdido, como prosseguir na abordagem de conteúdos específicos de

cada série, postos no currículo e exigidos como competência básica para esses alunos?

Os questionamentos acima colocam como centro a questão dos conteúdos, parte obrigatória do

currículo que deve ser seguido, para que os alunos adquiram as habilidades e competências ao

final do ano letivo. A questão de tempo, no entanto, impede o professor de revisar ou ensinar aos

alunos todo aquele acervo de conhecimentos que não foram fixados, então resta buscar maneiras

de motivar esses alunos a “correr atrás do prejuízo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O que pretendeu-se aqui foi tecer considerações pessoais sobre a matemática enquanto ciência

produzida pela humanidade, enquanto disciplina obrigatória e de direito de aprendizagem dos

alunos e também sobre as dificuldades de aprendizagens, resultados de vários fatores ligados às

concepções que se tem sobre ela.

Diante do exposto, reconhecemos que a matemática apresenta traços e características

fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e crítico dos alunos, onde concordamos com a

ideia de obrigatoriedade desta na grade curricular da educação básica.

Entendemos que vários são os motivos que levam a criação e permanência das dificuldades no

processo de ensino e aprendizagem de matemática, sendo necessário que metodologias adequadas

sejam escolhidas para que essas dificuldades sejam sanadas ao longo do tempo.

Nesse sentido, supomos que seja necessário enxergar a matemática com outros olhos e também

fazer com que essa visão mais positiva dessa disciplina seja adquirida pelos alunos para que o

processo se dê mais facilmente. A primeira impressão da matemática deve ser de otimismo e

reconhecimento de sua importância, além da pregação de que ela é inteligível; mas, quando não

for, a luta para que uma segunda e melhor impressão seja provocada deve se valer de todas as

ferramentas possíveis, sejam elas abstratas (ideológicas) ou concretas.
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