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EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO: Neste artigo apresentamos o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo investigar a relação dos
alunos com a disciplina matemática, já que segundo Amorim (2004) é relevante ressaltar que as amostras dos
sentimentos e emoções dos alunos em relação à matemática expõem e tornam evidentes algumas questões em sala
de aula observadas no “olhar” do outro. Para tanto, examinamos dados referentes a um questionário aplicado com
alguns alunos de duas escolas estaduais do município de Aracaju-Se, as quais recebem intervenções do
PIBID-Matemática. Dessa forma identificamos que a maioria dos alunos afirma não gostar ou gostar “mais ou menos”
da disciplina. Além disso, constatamos um desinteresse por parte deles em estuda-la e também identificamos
dificuldades apresentadas pelos alunos com relação aos conteúdos básicos do ensino fundamental.

PALAVRAS-CHAVE: Relação Aluno-Matemática. Conteúdos matemáticos. PIBID-Matemática.

RÉSUMÉ: Dans cet article nous présentons les résultats d&39;une enquête qui visait à étudier la relation entre les
élèves avec la discipline mathematique, puisque selon Amorim est important de souligner que échantillons de
sentiments et des émotions des élèves vers les mathématiques et sont exposés certains problèmes en classe
clairement observé dans le "regarder" de l&39;autre. Par conséquent nous avons examine les informations relatives
aux etudiants de deux écoles publiques dans la ville de Aracaju qui reçouvent l&39;intervention des PIBID de
mathématiques. Ainsi nous avons constaté que la la plupart des etudiants disent qu&39;ils n&39;aiment pas ou comme
raisonnablement la discipline. De plus nous avons constaté un désentérêt des étudiants par discipline et encore
diagnostiquer les difficultés presentées par les etudiantes par rapport au contenu de base de l&39;ecole élementaire.

Mots-Clés: Relation Élèves-Mathematique; Contenu
mathématique; PIBID-Mathématiques.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho é apresentado o resultado de uma investigação sobre a relação dos alunos com a disciplina
Matemática, o espaço investigado foram duas escolas estaduais situadas em Aracaju, no estado de Sergipe, que
participaram do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), durante o ano letivo de 2017.

O PIBID é um projeto que oferece bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos de licenciaturas, de forma que
se dediquem a prática de ensino em escolas públicas da educação básica. E tem como objetivos:

antecipar a aproximação entre os futuros professores e as salas de aula da rede
pública; incentivar a formação de professores para a educação básica; valorizar o
magistério; promover a melhoria da qualidade na educação pública; elevar a
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qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professor; fomentar
experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador; valorizar o
espaço da escola pública como compromisso de experiência e promover aos futuros
professores participação e conhecimento da realidade na escola. (CAPES, 2010).

Assim, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior e a educação básica para os estudantes de licenciatura
a partir da intervenção desses no sistema público de ensino. Com essa iniciativa, a expectativa dos gestores é
incentivar a permanência dos graduandos, no exercício da docência após a conclusão do curso.

O Departamento de Matemática (DMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) faz parte desse projeto, tendo
como proposta desenvolver atividades didáticas (jogos/ recursos didáticos) que, além de modificar a rotina da sala de
aula, também contribuam ou sirvam de incentivo para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos.

Para isso, inicialmente fez-se uma seleção com os discentes do curso de Licenciatura em Matemática para ocupação
de sessenta e quatro vagas. Desse total, cada coordenador ficou responsável por um grupo de dezesseis bolsistas.
Além disso, houve seleção para ocupação de oito vagas para supervisores, que são professores regentes da
disciplina de Matemática e possuem a função de supervisionar e auxiliar os bolsistas durante a intervenção nas
escolas. Dessa forma, além dos dezesseis bolsistas, os coordenadores também ficariam responsáveis por dois
supervisores de escolas estaduais distintas.

Posto isso, nosso grupo, ficou responsável em aplicar atividades didáticas durante o ano letivo de 2017, em dois
Colégios Estaduais, mais especificamente em cinco turmas do Ensino Médio: três turmas da 1ª Série (A, B e C), uma
turma da 2ª Série (A) e uma turma da 3ª Série (U).

Antes de começarmos as intervenções, houve um sorteio para especificar quais os bolsistas ficariam responsáveis por
cada turma. Após isso, elaboramos um questionário, contendo oito questões, a fim de coletar dados que nos auxiliem
durante o planejamento das atividades didáticas. Nesse trabalho, destacaremos apenas três questões, por tratar da
relação dos alunos dessas escolas com a matemática. Pois, segundo Amorim (2004) é interessante ressaltar que as
amostras dos sentimentos e emoções dos alunos em relação à matemática expõem e tornam evidentes algumas
questões de sala de aula observadas no “olhar” do outro.

Para tratar sobre a relação do aluno com a disciplina matemática, tomaremos como ponto de partida "a relação com o
saber matemático como o conjunto organizado das relações que o aluno mantém com tudo quanto estiver relacionado
com "o aprender" e o saber matemático.” (CHARLOT, 2000, p. 80 apud SILVA; MOURA, 2010, p. 4).

RELAÇÃO ALUNO - DISCIPLINA MATEMÁTICA

Para alcançarmos o objetivo estabelecido desse trabalho aplicamos um questionário contendo oito questões a um
total de cento e trinta e cinco alunos de cinco turmas do ensino médio, de duas escolas estaduais participantes do
PIBID-Matemática.

Por se tratar de séries distintas, algumas perguntas do questionário eram específicas para a determinada turma. As
perguntas dizem respeito a quanto o aluno gosta de Matemática e o tempo reservado para o estudo da mesma
semanalmente. Listamos alguns conteúdos do ensino fundamental e médio e perguntamos em quais deles sentiam
mais dificuldade. Em algumas questões, tínhamos a finalidade de identificar se os alunos conseguiam resolver
questões tanto nos conteúdos que seriam aprofundados, como nos novos conceitos adquiridos nas séries do ensino
médio, e por fim, uma questão indagando se os alunos já tiveram a presença de algum projeto no ano anterior.
Entretanto, para esse trabalho, focaremos apenas nos três primeiros questionamentos por se aproximar do tema em
questão.

Os questionários foram aplicados na última semana de maio de 2017, pois houve atraso do início das aulas, devido às
greves dos anos anteriores. Do total de alunos que responderam ao questionário, noventa são de um Colégio
Estadual, sendo trinta e nove alunos da 3ª Série (única turma), trinta e seis da 2ª Série (turma A) e trinta e quatro da 1ª
Série (turma B). Os outros quarenta e cinco alunos estudam em outro Colégio Estadual, sendo que vinte e seis alunos
estão matriculados na 1ª Série (turma A) e dezenove na 1ª Série (turma C).
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Dentre os alunos que responderam ao questionário, setenta e oito foram do sexo feminino, o que equivale a sessenta
e dois por cento do total e, cinquenta e sete foram do sexo masculino o equivalente a quarenta e dois por cento do
total de alunos que responderam ao questionário.

Outro dado que consideramos importante ser frisado é com relação à faixa etária média dos alunos. Apesar de
existirem alunos com 25 anos na primeira série de uma das turmas, e alunos de 15 anos na terceira série, a faixa
etária média dos alunos estava regular. Considerando que o Ministério da Educação (MEC), a partir da Lei 12.796
sancionada em 2013, especula que a idade para os alunos cursarem a primeira, segunda e terceira série do ensino
médio é 15, 16 e 17 anos respectivamente. Dessa forma, podemos constatar que a maioria dos alunos não é
repetente, bem como não iniciou o ensino com idade acima do estabelecido. Entretanto, apesar da idade média dos
alunos estarem de acordo com as exigências do MEC, constatamos que existe uma diferença significativa entre a
idade dos alunos nas turmas, o que pode acarretar em interesses divergentes por parte dos alunos e
consequentemente dificultar a escolha adequada da abordagem do conteúdo por parte do professor.

Podemos verificar também, através dos dados obtidos no primeiro questionamento, que de acordo com a quantidade
de alunos que responderam ao questionário, no que diz respeito a gostar de Matemática, quarenta e oito alunos
afirmaram gostar da disciplina, e cinquenta e um afirmaram não gostar. Desses alunos, observamos que a maioria não
gosta da disciplina por sentirem dificuldades na mesma. A seguir abordaremos as justificativas que foram utilizadas
com maior frequência pelos alunos ao afirmarem gostar, não gostar, ou gostar mais ou menos (nessa categoria
agrupamos os que responderam “mais ou menos”, “um pouco”, “razoavelmente”) da disciplina:

“Não porque tem muito cálculo.” (A1)

“Não, pois acho muito complicado, tento gostar mas não consigo.” (A2)

“Mais ou menos, a dificuldade em alguns assuntos as vezes causa desinteresse.” (A3)

“Gosto um pouco, quando o professor explica bem a matéria fica bem mais interessante, pois a matemática é uma
matéria complicada e difícil de entender.” (A4)

“Sim. Porque a matemática está presente em nosso dia-a-dia, em praticamente tudo, então é obrigatório gostar.” (A5)

“Sim, na maioria das vezes tiro boa nota, mesmo muitas pessoas achar essa matéria ruim por ser difícil, eu gosto,
tenho dificuldade como todos, mas quando aprendo um assunto passo a gostar.” (A6)

Dessa forma podemos constatar, a partir das justificativas, que a maioria dos alunos que afirmaram não gostar da
disciplina citaram como motivo a dificuldade na compreensão do conteúdo e a quantidade de cálculo presente na
mesma. Os alunos que afirmaram gostar mais ou menos, também justificaram a dificuldade que sentem ao estudarem
matemática, mas que quando compreendem os problemas propostos, a disciplina se torna mais interessante. Dentre
os que afirmaram gostar da disciplina, constatamos que a maioria alegou não sentir dificuldade, a importância para o
dia-a-dia e tirar boas notas. Posto isso, verificamos que o não gostar, gostar, ou “gostar mais ou menos” está
associado com a compreensão ou não dos conteúdos, a relação do professor com o aluno e também, a necessidade
de maior conhecimento, para melhor se desenvolver em seu cotidiano.

Um fato que nos chamou a atenção foi que a metade da turma da 2ª Série não gosta da disciplina. Já os outros trinta e
seis afirmaram gostar mais ou menos[i]. Por meio desse resultado, nos sentimos motivados a tentar reverter essa
situação, repensando em possibilidades de como abordar os conteúdos matemáticos, de modo a facilitar o
entendimento dos conceitos, buscando minimizar esse quadro, tendo em vista que o ensino é “a arte de ou ação de
transmitir conhecimentos a um aluno, de modo que ele compreenda e assimile.” (MORIN, 2010, p. 11 apud
NASCIMENTO; GRAÇA, 2012, p. 4). Não nos preocuparemos em descrever quais conteúdos esses alunos sentem
dificuldades, pelo fato de já haver outra pergunta no questionário a qual destina-se a saber quais são eles.

O segundo questionamento foi relacionado à frequência em que os alunos costumam estudar matemática. Apenas
vinte e dois alunos marcaram a opção todos os dias, vinte marcaram a opção uma vez por semana, já a maioria
respondeu estudar somente no horário da aula, o equivalente a sessenta e dois por cento do total, outros quatro
alunos afirmaram estudar somente em semana de prova, um não marcou nenhum dos itens e quatro marcaram a
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opção nenhuma das alternativas. Um fato que vale ser ressaltado é que metade dos alunos da 3a série que afirmaram
gostar de matemática responderam estudar apenas no dia da aula, o mesmo aconteceu com os alunos da 1ª Série
tanto da turma B bem como da turma C. Dessa forma, constatamos que existe um desinteresse pela maioria dos
alunos em estudar matemática, até mesmo por parte dos alunos que afirmaram gostar da disciplina. Por conseguinte,
preferimos não associar o gostar ou não da disciplina como consequência do tempo de estudo reservado para tal, já
que a maioria dos que afirmaram gostar também não costuma estudar com muita frequência. Sendo assim,
compreendemos que o que falta é estimulo, já que gostar da disciplina é fundamental, mas ser estimulado a estuda-la
é essencial.

Por fim, examinamos também o questionamento relacionado aos conteúdos que os alunos mais sentem dificuldade,
neste os alunos podiam marcar quantas opções fossem necessárias, até mesmo todas.

Para o primeiro ano as opções foram as seguintes: Operações com inteiros; Operações com frações; Produtos
notáveis; Resolução de equações do 1° e do 2° grau; Inequações; Radiciação; Geometria plana; Potenciação; e Em
nenhum. A quantidade de alunos que marcou cada item respectivamente foi: três; nove; vinte e seis; quinze; vinte e
quatro, trinta e um; trinta e oito; doze; e quatro. Tinha também a opção algum outro, nove alunos marcaram essa
opção e escreveram função.

A diferença entre os conteúdos presentes no questionário da 2a e 3a série com relação aos da 1a foi operações com
números decimais e operações com números inteiros respectivamente. A partir dos dados expostos anteriormente,
podemos identificar que o conteúdo que os discentes mais sentem dificuldade é geometria plana, cerca de quarenta e
oito por cento do total de alunos do primeiro ano. O segundo conteúdos que os alunos afirmaram sentir dificuldade foi
radiciação, o equivalente a trinta e nove por cento, além também de muitos alunos assumirem sentir dificuldade em
inequações. Tais conteúdos que os alunos afirmaram sentir mais dificuldade são conteúdos que devem ser
aprendidos no ensino fundamental e a não compreensão contribui para um aumento na dificuldade de compreender
futuros conceitos, o que pode acarretar em um desinteresse pela matemática, já que muitos alunos afirmaram
anteriormente não gostar da disciplina matemática por não compreende-la.

Para o segundo ano as opções foram as seguintes: Operações com frações; Produtos notáveis; Resolução de
equações do 1° e do 2° grau; Inequações; Radiciação; Geometria plana; Potenciação; Operações com números
decimais; e Em nenhum. A quantidade de alunos que marcou cada item respectivamente foi: nove; sete; oito; dez;
onze, vinte e quatro; cinco; sete; e dois. Na opção Algum outro, cinco alunos afirmaram sentir dificuldade em
trigonometria.

A partir desses dados, podemos identificar que a maioria dos alunos da segunda série sente dificuldade em geometria
plana, sendo o equivalente a pouco menos que sessenta e dois por cento destes. Em seguida, o conteúdo que os
alunos mais sentem dificuldade foi radiciação, sendo este do ensino fundamental e a não compreensão do mesmo
pode provocar dificuldade nos educandos ao estudar equação do segundo grau, por exemplo, dessa forma fica clara a
necessidade da compreensão de todos os conteúdos para o sucesso nos conteúdos seguintes, mas infelizmente isso
nem sempre acontece como podemos identificar, proporcionando dificuldade para o aluno aprender conceitos
posteriores e até mesmo para o professor dar continuidade nos conteúdos programáticos. Muitos alunos afirmaram
ainda sentir dificuldade em operações com frações, cerca de vinte e cinco por cento, conteúdo este também do ensino
fundamental e que a não compreensão do mesmo pode comprometer o desenvolvimento de outros.

Para o terceiro ano as opções foram as seguintes: Operações com frações; Produtos notáveis; Resolução de
equações do 1° e do 2° grau; Inequações; Radiciação; Geometria plana; Potenciação; e Operações com números
decimais. A quantidade de alunos que marcou cada item respectivamente foi: oito; nove; sete; seis; nove, treze; cinco;
e seis. Na opção Algum outro, um aluno afirmou sentir dificuldade em progressão aritmética e progressão geométrica.

Posto isso, podemos constatar que treze dos viste alunos afirmaram sentir dificuldade em geometria plana, o que
equivale a sessenta e cinco por cento do total, ou seja, a maioria destes sente dificuldade em geometria plana. Outro
dado que vale ser ressaltado é quanto a dificuldade com relação às operações com fração, apesar dos alunos estarem
na terceira série do ensino médio oito alunos afirmaram sentir dificuldade com este conteúdo, ou seja quarenta por
cento dos alunos da terceira série do ensino médio sentem dificuldade ao operar com frações, conteúdo este que é
ensinado nas séries iniciais do ensino fundamental e é de suma importância para a continuidade do desenvolvimento
de conteúdos vistos tanto no ensino médio quanto no fundamental, a exemplo de expressões, equação e função.
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Outro dado que chama atenção é a quantidade de alunos que sentem dificuldade em conteúdos como radiciação,
operações com números decimais e produtos notáveis, o que pode comprometer de forma significativa o aprendizado
de conteúdos posteriores a estes e dificultar o trabalho do professor na sala de aula.

Verificamos ainda a partir dos três quadros que o conteúdo que os alunos mais sentem dificuldade é geometria plana.
Para Pavanello (1993 apud CLEMENT et al, 2014, p. 2), houve um abandono do ensino de geometria nas salas de
aula, principalmente a partir da aprovação da Lei 5692/71 (BRASIL, 1971), a qual permitia que o professor elaborasse
seus programas de acordo com as necessidades de seus alunos. Sendo assim muitos professores por se sentirem
inseguros não adicionava geometria em seus programas ou deixavam por ultimo e alegavam a falta de tempo como
motivo para não aborda-la em sala de aula. Talvez essa dificuldade que os alunos revelam sentir no estudo da
geometria atualmente seja consequência de dificuldades anteriores apresentadas até mesmo por professores.

CONSIDERAÇÕES

Com o proposito de apresentar a relação dos alunos com a disciplina Matemática, foi feito um levantamento dos
questionários aplicados em turmas do ensino médio: 3° ano (U), do 2° Ano (A), da 1ª Série (turma B), 1ª Ano (A) e 1ª
Ano (C) de dois Colégios Estaduais localizados em Aracaju-SE.

Em suma, identificamos que a maioria dos alunos alvos dessa pesquisa é do sexo feminino e que grande parte deles
está na idade regular da série em que estão estudando. Com relação à afetividade dos educandos com a disciplina
não foi um resultado muito satisfatório, sendo que a maioria respondeu não gostar ou gostar mais ou menos da
mesma, o equivalente a aproximadamente sessenta e nove por cento do total, justificando que a matemática é
complicada.

Um fato que nos chamou a atenção foi com relação à frequência com que os alunos estudam a disciplina, revelando
um desinteresse até mesmo pelos que afirmaram gostar da mesma. Outro ponto que vale ser ressaltado também foi o
fato de quase todos afirmarem sentir dificuldade em geometria plana e em conteúdos básicos do ensino fundamental,
o que pode comprometer o aprendizado dos mesmos com relação a conteúdos posteriores. Talvez o fato de os alunos
não estudarem com uma maior frequência possa está provocando essas dificuldades, além disso, não podemos
concluir que o desinteresse em estudar a disciplina seja pelo fato de não gostar da mesma já que a maioria dos que
afirmaram gostar não costuma estudar com muita frequência, logo compreendemos que o que falta é estimulo para
com esses alunos, gostar da disciplina é fundamental, mas ser estimulado a estuda-la é essencial.

Tendo em vista que um dos objetivos do PIBID é de promover a melhoria da qualidade da educação, o
PIBID-Matemática propõe uma intervenção nas escolas a partir de atividades diferenciadas, sendo que estas podem
ser utilizadas como motivadoras e como um meio de facilitar o entendimento do conteúdo por parte dos alunos. Dessa
forma, nos propusemos a utilizá-las de forma que as dificuldades que os alunos vivenciam ao estudarem matemática
sejam minimizadas ou até mesmo sanadas, e que a empatia e o desinteresse em estuda-las sejam substituídos por
entusiasmos e força de vontade.
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