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O presente artigo busca compreender o processo do ensino, aprendizagem e dificuldades em Matemática, tendo em vista que é uma
ciência considerada complexa, bem como propor melhorias nestes processos. Portanto, esta pesquisa se constitui
metodologicamente de uma revisão bibliográfica, em que foram analisadas as leituras pertinentes sobre a temática. A Matemática
está diretamente ligada à história e ao desenvolvimento das civilizações, nesta perspectiva a história da educação matemática pode
contribuir para o ensino e aprendizagem desta área do conhecimento. Nesta área, o baixo rendimento é facilmente observado durante
do ano letivo, portanto torna-se um desafio para o docente transmitir de forma prazerosa e significativa os conteúdos matemáticos. As
Neurociências educacionais podem auxiliar neste processo, através da relação entre as áreas do conhecimento que a compõem.
 

Introdução
 
            O artigo desenvolvido tem como proposta compreender o processo do ensino, aprendizagem e dificuldades em Matemática,
tendo em vista que é uma ciência considerada complexa, bem como propor melhorias nestes processos. Para tanto, faz-se
necessário fazer um breve apanhado sobre a História da Educação, para chegar ao ensino e aprendizagem da Matemática. A
pesquisa é de cunho bibliográfico, e nesta foram lidas e analisadas as leituras pertinentes sobre a temática.
            Em relação aos autores que subsidiam o trabalho têm-se Lopes e Galvão (2010); Rousseau (1995); D’Ambrósio (1999), entre
outros citados no decorrer do texto, que abordam, dentre diversos assuntos, acerca da História da Educação, Educação e Educação
Matemática.
 
História da Educação
 
Muitos historiadores têm se debruçado sobre a investigação existente na área de História da Educação, entre eles cabe destacar:
Lopes e Galvão (2010); Neves (2005); Warde (1990); Le Goff (2003), os quais desenvolveram trabalhos de destaque acerca da
História da Educação.
Para o entendimento da História da Educação, devemos partir da Educação, e para entendê-la devemos nos voltar para áreas do
conhecimento como a filosofia, sociologia, moral. A Educação é aqui entendida como um processo, processo este que envolve ensino
e aprendizagem, ou seja, didática.
 
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; [...] Em mundos diversos a educação existe diferente. [...] Existe a
educação de cada categoria de sujeitos de um povo; ela existe em cada povo; ela existe em cada povo, ou entre povos que se
encontram. Existe entre povos que submetem e dominam outros povos, usando a educação como um recurso a mais de sua
dominância. Da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos
mistérios do aprender; [...] A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre
tantas outras invenções de sua cultura, e sua sociedade (BRANDÃO, 2007, p. 9-10).
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Ainda sobre esta concepção, segundo Rousseau (1995, p. 10), “nascemos fracos, precisamos de força; nascemos desprovidos de
tudo, temos necessidade de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao nascer, e de que
precisamos adultos, é-nos dado pela educação”. A educação é, portanto, imprescindível para a formação moral e intelectual do
homem.
A palavra “história” – de origem grega e significando “inquérito”, “investigação” – tanto designa uma certa realidade quanto o
conhecimento dessa realidade. [...] Procura-se contorná-la distinguindo o estudo da realidade, o nome da matéria, com letra
maiúscula [...] e a própria realidade com minúscula (LOPES, 2006, p. 35). A História, “[...] resulta da necessidade que o homem tem
de reconstruir o passado, relatando e interpretando os acontecimentos em uma ordem cronológica e por meio da seleção daqueles
considerados relevantes” (ARANHA, 1996, p. 17). Esta é, portanto, a interpretação da ação do ser humano no tempo.
É de conhecimento geral que a História da Educação surgiu na Europa, no final do século XIX, como disciplina dos Cursos Normais,
também conhecidos como magistério. Posteriormente, se desenvolveu nos cursos de Pedagogia das Faculdades de Filosofia
(LOPES; GALVÃO, 2010). Não diferente, no Brasil, esta disciplina surgiu com a mesma finalidade.
 
A História da Educação é filha tardia da ideia de aportes múltiplos à Educação; não é incluída, entre as ciências auxiliares, com o
mesmo escopo das matriciais; se não tem nada a oferecer para que o presente seja objeto de controle, a sua utilidade é pensada
como de natureza disciplinar. Assim como a Filosofia não poderia ser denominada apropriadamente de ciência, a História também
não o poderia; mas, ambas deveriam responder à necessidade de os futuros professores cogitarem do dever ser educacional, dos
valores humanos mais elevados a serem preservados e despertados pela prática da Educação. Assim, Filosofia e História da
Educação são incorporadas [...] como disciplinas formadoras. Como regra, os currículos baixados para os cursos normais e os de
Pedagogia, a partir da década de 30, incluíram a História da Educação como disciplina — unida ou vinculada à Filosofia da Educação
(WARDE, 1990, p. 8-9).
 
            No entanto, no Brasil “é somente a partir dos anos 1950 e 1960, com a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais, no Rio de Janeiro, e os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, que esse campo de pesquisa começa a tomar
forma” (MAIA, 2009, p. 143). Esses centros contribuíram para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa na área educação e
história da educação.
A partir de então, tem-se a história da educação como disciplina e como campo de pesquisas. “A História da Educação como
disciplina escolar faz parte do currículo de cursos de nível superior e médio de formação de professores” (NUNES, 2011, p. 99), e
denominava-se História e Filosofia da Educação. Em relação ao seu programa, “deveria ser elaborado pelo professor catedrático com
a aprovação do Conselho técnico-administrativo” (LOPES, 2006, p. 18). Como campo disciplinar é caracterizado pelo exercício
constante de reflexão sobre a prática de pesquisa.
 
Sua escrita tem sido fonte de análise em ensaios, balanços, dissertações e teses por pesquisadores da área, no estudo dos seus
referenciais teóricos e procedimentos metodológicos. Tal produção tem indicado que, à semelhança de outros campos do
conhecimento, o processo de constituição, legitimação e consolidação da área desenvolveu-se num percurso não linear, tendo como
norte sua cientificização (GOUVEA, 2011, p. 113).
 
 Como campo de pesquisa, esta é imprescindível para a configuração da profissão docente, tendo em vista que a História da
Educação “[...] se apresenta como um saber especializado, presente e legitimador do processo que separou a função docente do
conjunto das demais funções desempenhadas pelas famílias e comunidades” (NUNES; CARVALHO, 1993, p. 12).
            O século XX traz inovações, através de novos debates sobre a educação, devido à contribuição de novas ciências, por
exemplo, a Psicologia e a Sociologia. No Brasil, é neste momento em que a instrução se dissemina (LOPES; GALVÃO, 2010). Mas é
a Filosofia que vai acompanhar a História da Educação. “Atualmente, é consenso o entendimento de que a História da Educação se
construiu como parte da Filosofia da Educação” (NEVES, 2005, p. 16).
Através do estudo da História da Educação é possível compreender os valores que nortearam os educadores de cada contexto. “A
Filosofia, por sua vez, tem a missão de refletir sobre esses valores com o objetivo de confrontá-los com os valores atuais da
educação. Dessa maneira, a tarefa da Filosofia consistirá na busca de novas alternativas e na fixação de novos critérios de valor”
(PILETTI; PILETTI, 2008, p. 38). Desta forma, a Filosofia oferece uma importante contribuição para a prática educativa.
Conforme com Lopes e Galvão (2010),
 
Nas últimas décadas, diversas mudanças vêm acontecendo na área de história da educação, seja em seus contornos
teórico-metodológicos, seja na ampliação de seus objetos e fontes. [...] Hoje, a pesquisa em história da educação, tanto no Brasil
como em outros países, é muito mais imaginativa e inovadora do que era há alguns anos e do que expressam os manuais didáticos
da área (LOPES; GALVÃO, 2010, p. 31).
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Por este motivo, pode-se falar em “histórias” da educação, tendo em vista que a aproximação da história da educação com outras
ciências contribuiu para a diversidade de objetos de pesquisa. Além disto, presenciamos a ampliação dos espaços de produção em
História da Educação, tanto em âmbito nacional quanto internacional. “Os programas de pós-graduação no Brasil, a constituição de
grupos de pesquisas, os estágios de formação e de pesquisa no exterior, os convênios CAPES/Grecis têm sido espaços privilegiados
de construção e de ampliação do campo” (BASTOS, 2011, p. 75).
Ao estudar a História da Educação, logo nos remetemos ao passado, porém “em sua inteireza e completude, o passado nunca será
plenamente conhecido e compreendido; no limite, podemos entendê-lo em seus fragmentos, em suas incertezas” (LOPES; GALVÃO,
2001, p. 77). Desta forma, por mais que tentemos retomar o passado, sempre ficam e ficarão ocultadas algumas partes da história. “O
passado é, por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que
incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (BLOCH, 2001, p. 75).
 
Ensino, aprendizagem e dificuldades em Matemática
 
Conforme afirma Lopes e Galvão (2010, p. 12), “para fazer história, é necessário [...] estar radicalmente disposto a ler, ver, ouvir e
contar o outro. [...] o historiador debruça-se sobre esse passado e extrai dele lições para o presente e para o futuro. [...] a história tem
contribuído para que entendamos melhor o que o presente nos coloca como problemas”. E não é diferente na história da Matemática.
A matemática está diretamente ligada à história e ao desenvolvimento das civilizações, ela “[...] é uma grande aventura nas ideias; a
sua história reflete alguns dos mais nobres pensamentos de inúmeras gerações” (STRUIK, 1992, p. 17). Nesta perspectiva, a história
da educação matemática pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem desta área do conhecimento.
 
Ao revelar a matemática como uma condição humana, ao mostrar as necessidades e preocupações de diferentes culturas, em
diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações entre conceitos e processos matemáticos do passado e do presente, o
professor cria condições para que o aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante desse conhecimento. Além disso,
conceitos abordados em conexão com sua história constituem veículos de informação cultural, sociológica e antropológica de grande
valor formativo. A história da matemática é, nesse sentido, um instrumento de resgate da própria identidade cultural (BRASIL, 1998, p.
42).
 
            Desta forma, compreender a matemática com o auxílio da história pode favorece uma aprendizagem mais significativa, de
forma contextualizada e interdisciplinar. De acordo com o pedagogo alemão Fröebel (2003, p. 75) “Sin las matemáticas o, por lo
menos, sin el conocimiento fundamental del cálculo que se apropria el conocimiento de la forma y el la magnitude como condiciones
necesarias, la educación del hombre es una obra incompleta”. Portanto, a matemática é indissociável à vida.  
 
As ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente,
criando e desenhando instrumentos para esse fim, e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza e para a própria
existência. (D’AMBRÓSIO, 1999, p. 97).
 
Porém, na prática, esta realidade nem sempre é compartilhada e as dificuldades se perpetuam. Como é sabido por todos, no geral, a
Matemática é uma das disciplinas mais temida pelos discentes. Nesta, o baixo rendimento é facilmente observado durante o ano
letivo. Considerada como a área de conhecimento mais difícil, em que a maioria dos alunos não consegue assimilar os seus
pressupostos e observar a sua relação com o cotidiano, torna-se um desafio para o docente transmitir de forma prazerosa e
significativa os conteúdos matemáticos.
 
Muitos professores, na falta de outros materiais instrucionais, tornam-se, voluntariamente ou não, escravos do livro didático. Suas
preocupações constituem-se "dar" toda a matéria contida no livro em lugar de trabalhar as ideias essenciais daquela série. O foco é o
livro de ponta a ponta e não a aprendizagem do aluno. Isso acarreta algumas consequências nocivas [...] (DANTE, 1996, p. 88).
 
Em alguns casos, o professor é adotado pelo livro, quando este é quem deveria adotá-lo. Além de tornar o professor e o aluno “preso”
ao livro didático, desestimula o discente no aprendizado da disciplina, já que uma grande quantidade de conteúdos e uma série
repetitiva de exercícios não farão com que os estudantes tenham interesse e curiosidade pela Matemática.
Portanto, é importante que os alunos conheçam a História da Matemática, e cabe ao professor fazer o uso adequadamente deste
conhecimento para transmiti-lo da melhor maneira possível.
 
Para que a História da Matemática seja usada com eficiência pelos professores, é necessário que esta seja relevante para eles
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próprios, que também a eles se acrescentem algo. A História da Matemática para os professores deveria ter os pressupostos: levar os
professores a conhecer a matemática do passado; melhorar a compreensão da Matemática que eles irão ensinar; fornecer métodos e
técnicas para incorporar materiais históricos em sua prática; ampliar o entendimento do desenvolvimento do currículo e de sua
profissão (SANTOS, 2007, p. 29).
 
            São corriqueiras as perguntas “Para que isto serve?” ou “De onde isto veio?” dos alunos em sala de aula. Então é necessário
conhecer a história da disciplina que está sendo estudada. “Mas estudar não só as descobertas, curiosidades, datas e biografias. É
preciso conhecer a gênese, o desenvolvimento e a significação do conhecimento. É preciso caracterizar o que é o conhecimento,
como ele se forma e como é instrumento de poder” (ROSA NETO, 2006, p. 7).
            Isto é importante também para o docente. Por este motivo, repensar as primeiras dificuldades enfrentadas na aprendizagem
de Matemática, que por meio de vária tentativas e erros, os antigos estudiosos chegaram a valiosos resultados, pode ser uma das
maneiras de entender e identificar as dificuldades atuais no processo de ensino e aprendizagem, bem como pensar possíveis
maneiras de sanar tais dificuldades. Concordando com o pensamento de Ubiratan D’Ambrósio (1997, p. 113) “somente através de um
conhecimento aprofundado e global de nosso passado é que poderemos entender nossa situação no presente e, a partir daí, ativar
nossa criatividade com propostas que ofereçam ao mundo todo um futuro melhor”.
 
A Matemática foi criada e vem sendo desenvolvida pelo homem em função de necessidades sociais. Durante todo o Paleolítico
Inferior, que durou cerca de dois milhões de anos, o homem viveu da caça e da coleta, competindo com os outros animais, utilizando
paus, pedras e, posteriormente, o fogo. Era predador-nômade, vivendo na dependência do que pudesse retirar da natureza. Para isso
ele necessitava apenas das noções de mais-menos, maior-menor e de algumas formas e simetria no lascamento de pedras e na
confecção de porretes. Essa era a “matemática” de que necessitavam (ROSA NETO, 2006, p. 7).
 
            Porém, já se tem vestígios de preocupações com o ensino da matemática desde a antiguidade, com “o comércio, as
construções, a posse e a demarcação das propriedades, a navegação [...]” (ROSA NETO, 2006, p. 12), e é particularmente na Idade
Média, no Renascimento, e nos primeiros anos da Idade Moderna que essas preocupações se focalizam. Particularmente no Brasil, o
enfoque no ensino da matemática foi dado por Luis Antonio Verney, em sua obra “Verdadeiro método de estudar” (1746). Porém, é a
partir das três grandes revoluções da modernidade (Revolução Industrial (1767), Revolução Americana (1776) e Revolução Francesa
(1789)) que as preocupações com a educação matemática se iniciam (MIGUEL et al., 2004).
            Conforme salienta o filósofo Herbert Spencer em sua obra Educação Intelectual, Moral e Physica (s/a):
 
Pondo de parte a mais abstrata das ciências, a Logica, de cujo estudo, todavia, o produtor ou o distribuidor faz depender,
conscientemente ou inconscientemente, o sucesso das previdências, dos negócios, chegamos primeiramente às Matemáticas. Estas,
na sua divisão mais geral, trabalhando com o número, presidem a todas as atividades industriais; são elas que ajustam os processos,
que formulam os valores, que fazem o preço aos gêneros comprados ou vendidos. Ninguém precisa que insistamos sobre o valor
desta divisão da ciência abstrata. Para as artes mais altas de construção, é indispensável o conhecimento da divisão especial das
Matemáticas. [...] O lançamento de uma linha férrea é regulado, desde o principio até o fim, pela geometria [...] (SPENCER, s/a, 33).
 
É perceptível a importância desta ciência ao longo da sua evolução. “A Matemática é a mais antiga das ciências. Por isso ela é difícil.
Porque já caminhou muito, já sofreu muitas rupturas e reformas, possuindo um acabamento refinado e formal que a coloca muito
distante de suas origens. Mas caminhou muito justamente por ser fácil” (ROSA NETO, 2006, p. 19). Esta é a concepção que se deve
ter.
De acordo com D’Ambrósio (2005), desde pequena a criança é condicionada a achar que a matemática é complicada. Se ela tem em
casa um irmão mais velho, já ouve deste que a matemática é difícil. Então ela já adentra a escola assustada com a disciplina.
D’Ambrósio diz acreditar que o natural seria a matemática ser tratada como um conhecimento presente no cotidiano das pessoas, e
nesta concepção, a etnomatemática auxilia consideravelmente o aprendizado.
 
Etnomatemática não é apenas o estudo de “matemáticas das diversas etnias”. Criei essa palavra para significar que há várias
maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos contextos naturais e
socioeconômicos da realidade (etnos) (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 113-114).
 
                Além disto, deve-se haver um cuidado com a quantidade de conteúdos trabalhados, o que não significa que o aluno está
aprendendo e absorvendo todos eles. Concordando com Dewey (1965, p. 46) “o ideal não é acumulação de conhecimentos, mas o
desenvolvimento de capacidades. Possuir todo o conhecimento do mundo e perder a sua própria individualidade é destino tão horrível
em educação [...]”.
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            Também é válido salientar que os passos seguidos para desenvolver a aprendizagem de matemática nem sempre têm o
mesmo valor para o desenvolvimento mental.
 
Acontece muitas vezes que três ou quatro estádios percorridos no ensino desta matéria pouco acrescentam ao conhecimento que a
criança tenha da aritmética e que, com o quinto passo, haja como que uma revelação: a criança compreendeu um princípio geral e a
sua curva de desenvolvimento sofre uma súbita e marcada subida. Para esta criança particular, o quinto passo foi decisivo, mas tal
não pode tomar-se como regra geral. O currículo não pode determinar com antecedência o ponto de viragem em que um princípio
geral se torna claro para determinada criança. Não se ensina à criança o sistema decimal em si, ensina-se-lhe a escrever números, a
somar e a multiplicar, a resolver problemas e de tudo isto acabam por emergir alguns dos conceitos gerais do sistema decimal
(VYGOTSKY, 1979, p. 101).
 
Portanto, quando o discente aprende um símbolo aritmético, uma operação ou um conceito científico, o desenvolvimento destas
habilidades está apenas se iniciando, sendo necessário um acompanhamento pedagógico para que a aprendizagem se torne
significativa.
            Por sua vez, paralelo às dificuldades rotineiras apresentadas pelos discentes por vários motivos, existem os transtornos
específicos de aprendizagem (TEA), os quais consistem num:
 
[...] transtorno do neurodesenvolvimento com uma origem biológica que é a base das anormalidades no nível cognitivo as quais são
associadas com as manifestações comportamentais. A origem biológica inclui uma interação de fatores genéticos, epigenéticos e
ambientais que influenciam a capacidade do cérebro para perceber ou processar informações verbais ou não verbais com eficiência e
exatidão (DSM-5, 2014, p. 68).
 
            Entre estes transtornos, está a Discalculia. A palavra vem do grego dýs (mal) e do latim calculare (calcular), que significa
dificuldade ao calcular. A Discalculia consiste, portanto, na dificuldade de aprendizagem em Matemática. Então, entender como o
cérebro funciona em relação a este transtorno específico pode auxiliar no seu tratamento e na relação com o discente em sala de
aula. Neste enfoque, as Neurociências educacionais são imprescindíveis, pois podem auxiliar neste processo, através da relação
entre as áreas do conhecimento que a compõem, como a Pedagogia, Psicologia, Biologia, Neurociências e Educação.
            Apesar de ser uma área considerada recente, as Neurociências são entendidas como a ciência do cérebro. As descobertas e
os avanços das Neurociências estão diretamente ligados ao processo de aprendizagem, a qual consiste numa “mudança no
comportamento do organismo como resultado de uma experiência” (ALMEIDA, 2012).   
            A aprendizagem une a educação e as neurociências (GOSWAMI, 2004) e através das pesquisas realizadas é possível
proporcionar novos métodos de ensino. A “neurociência educacional pode oferecer uma estrutura conceitual para entender em
detalhes como o cérebro constrói sistemas cognitivos a partir de estímulos sensoriais” (Goswami e Sz&369;cs, 2011, p. 651).
O interesse por intervenções educacionais neurocognitivamente fundamentadas é grande, mas ainda incipiente (Dowker, 2004). “No
entanto, precisam ser construídas pontes entre a neurociência e a pesquisa básica em educação” (GOSWAMI, 2004, p. 12), para que
esta área do conhecimento auxilie a delinear soluções para determinados problemas educacionais.
            Nesta perspectiva, as Neurociências Educacionais podem auxiliar nas dificuldades de Matemática apresentadas pelos
discentes. Para isto, é necessária a interação entre professores e profissionais específicos da área, a fim de detectar, sanar e/ou
auxiliar no tratamento de tais dificuldades.
 
Considerações Finais
 
            O processo de ensino, aprendizagem e dificuldades em Matemática é histórico e, até os dias atuais há alguns distanciamentos
em relação à disciplina, seja por parte dos discentes ou dos docentes. Já que as dificuldades encontradas pelos alunos passam pela
formação inadequada dos professores.
            A Matemática deve ser vista como útil para o dia a dia, portanto a sua aplicabilidade nas escolas deve estar subordinada às
necessidades matemáticas para viver em sociedade, afinal esta pode e deve colaborar para o desenvolvimento dos sujeitos. Para
isto, deve haver uma renovação nas escolas, com mudança na adequação dos currículos e preparação para trabalhar com a
disciplina.
Desta forma, é possível perceber que o processo do ensino e aprendizagem em Matemática pode ser facilitado por várias
perspectivas, por exemplo, adentrando no mundo da História da Matemática, inserindo a etnomatemática no contexto escolar,
investindo na capacitação docente e buscando entender o cérebro humano em relação à aprendizagem desta área. 
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