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Resumo  
Este artigo é um recorte da pesquisa de Trabalho de Conclusão do Curso de 
Pedagogia, concluído em 2019, que teve como objetivo apresentar os depoimentos 
dos estudantes do quarto e quinto anos do Ensino Fundamental I de uma escola 
pública sobre as percepções acerca da função social do ensino da Matemática. O 
recorte desse artigo será a análise dos depoimentos dos alunos do quarto ano do 
Ensino Fundamental. O ensino dos conhecimentos matemáticos, muitas vezes, 
parece abstrato e distante do cotidiano dos estudantes, porém, cabe ressaltar que 
todos os conhecimentos são aprendidos para que possam ser utilizados e 
compreendidos no mundo, no cotidiano. O que aparenta ser distante e sem sentido 
pode ser considerado sem função social. Adquirimos conhecimentos para ver, no 
sentido de compreender, o mundo. Após análise e reflexão das vozes dos alunos, 
constatamos que nessa turma de 4º ano, não há evidências da percepção da 
função social do ensino da matemática.  
 
Palavras-chave: Conhecimentos matemáticos; Anos Iniciais; Aprendizagem. 
 

Introdução  
 

Esse artigo tem como intuito apresentar os depoimentos dos alunos 

do 4ª ano do Ensino Fundamental de uma escola pública em Londrina, sobre o que 

eles pensam sobre a Matemática. Essa pesquisa foi realizada com vinte e dois 

alunos do 4ª ano, em entrevista, com as seguintes perguntas: “Qual é a sua 

disciplina favorita?”, “O que é Matemática para você?”, “Para que aprendemos a 

Matemática?”. A partir dessas questões analisamos as opiniões dos alunos 

fundamentando teoricamente.  

Em síntese, constatou-se que um número baixo de alunos 

entrevistados tem a disciplina de Matemática como favorita e que pouco entendem 
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o porquê e para que devemos aprender os conhecimentos matemáticos. 

Defendemos um ensino de Matemática que possibilite compreender o mundo, que 

o conhecimento matemático está em tudo o que fazemos ao nosso redor.  

 

Objetivos 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar os depoimentos dos 

estudantes do quarto e quintos anos do Ensino Fundamental I de uma escola 

pública sobre as percepções acerca da função social do ensino da Matemática. 

Aprender matemática em uma metodologia que prioriza a repetição e memorização 

dos conceitos provoca no aluno, um ensino abstrato e distante do cotidiano dos 

estudantes. Todos os conhecimentos são aprendidos para que possam ser 

utilizados e compreendidos no cotidiano para que possam reconhecer a função 

social do ensino matemático. Adquirimos conhecimentos para compreender o mundo 

cientificamente. 

Há diferentes fatores que levam o aluno a gostar ou não de 

Matemática, porém, a preocupação central nem é gostar ou não da Matemática, mas 

sim, compreendê-la que essencial para entender o mundo ao seu redor, a sua 

função social.  

 

Metodologia  

 

A pesquisa foi realizada com estudantes do quarto e quinto anos do 

Ensino Fundamental, de uma escola pública da cidade de Londrina. Para o recorte 

deste artigo, narraremos as percepções dos vinte e dois alunos do quarto ano que 

foram entrevistados, no período de agosto a novembro de 2018  

 Para a condução da entrevista elaborou-se um roteiro inicial de três 

perguntas. Na primeira os alunos assinalaram a sua disciplina preferida com as 

seguintes opções: Matemática, Português, Ciências, Artes, Geografia, História e 

Educação Física. A segunda e a terceira questões foram realizadas por meio de uma 

conversa informal com perguntas previamente elaboradas.  

Segundo Júnior e Júnior (2011), as perguntas elaboradas fazem 
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parte do roteiro da entrevista. Para toda entrevista é necessário um roteiro, a falta de 

preparação pode resultar em uma coleta de dados frustrada, sem o alcance dos 

dados esperados. As perguntas necessitam estar padronizadas, para que possam 

ser comparadas e analisadas posteriormente.  

A entrevista foi algo muito esperado pelos alunos e, também, por 

mim enquanto pesquisadora. Após todo o processo de entrega e assinatura dos 

termos de compromisso, procurei um espaço na escola em que não havia muito 

movimento e barulho e iniciei as entrevistas.   

 Optar pela entrevista, nos possibilita ter um contato direto com a 

informação desejada. Júnior e Júnior (2011) relatam que a entrevista é uma técnica 

muito utilizada nos dias atuais para a realização de trabalhos científicos e até 

mesmo é usado como instrumento de trabalho de psicólogos, sociólogos, pedagogos 

e assistentes sociais. Essa técnica não é usada apenas para coleta de dados, mas 

também trata da melhor forma os problemas humanos, possibilitando um melhor 

diagnóstico e orientação do caso.  

Algumas pesquisas também utilizaram a entrevista para verificar o 

que os alunos consideravam a respeito do ensino de Matemática. Tatto e Scapin 

(2004) buscaram analisar o motivo de existir um nível elevado da rejeição da 

Matemática. O intuito era descobrir as causas internas, como o contexto familiar, 

escolares ou sociais, que são aspectos que corroboram para a atitude de rejeição 

dos conhecimentos matemáticos. Após várias leituras, entrevistas e análises Tatto e 

Scapin (2004) constataram que os motivos são ou estão relacionadas a experiências 

negativas com a Matemática,  a falta de apoio familiar, a falta de incentivo dos 

professores e a possível falta de formação de professores.  A rejeição, segundo as 

autoras, está relacionada também a falta de interesse do aluno por se sentir incapaz 

de aprender a Matemática. 

 Entrevistamos para ouvir as percepções dos alunos.  

 

Referencial teórico 

O ensino em matemática e sua função social 

 

Vivemos em um mundo que gira em torno dos conhecimentos 
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matemáticos. É uma área do conhecimento de extrema importância, que é parte 

da cultura mundial. Os conhecimentos matemáticos estão presentes em tudo que 

está ao nosso redor: em nossas casas ao fazer compras, ao cozinhar, no trabalho, 

para solucionar problemas do dia a dia e ao final do mês e do ano, ao contar o 

salário que recebemos e pagar dívidas. É por esse motivo que Miguel (2005, p. 

414) ressalta “[...] que a matemática é instrumento necessário para a sustentação 

de diversas áreas do conhecimento e se insere de forma marcante em nossas 

vidas.” 

Na escola e na universidade, com o saber científico a ser ensinado 

e aprendido, a cada passo dado encontramos números por todos os lados. Sem 

esses conhecimentos talvez seríamos incapazes de sobreviver, pois dependemos 

do conhecimento matemático para tudo em nossas vidas. 

A criança, desde o seu nascimento, tem uma relação cotidiana com 

os conhecimentos matemáticos. A partir do momento que entra na escola, esse 

conhecimento que já existe previamente, não deve ser totalmente desconsiderado, 

e sim, ampliado. Considerando que esse conhecimento é um produto social e 

cultural, a experiência já obtida auxilia a apropriação do conhecimento científico 

matemático (MIGUEL, 2005). 

Damazio e Rosa (2013), veem a importância do ensino da 

Matemática no conceito de atividade humana. Para os autores, entende-se por 

atividade humana, tudo o que o homem produziu desde a era da antiguidade, com 

o intuito de satisfazer as necessidades humanas ao longo da história.  

Peres e Freitas (2014, p.11) defendem que “[...] os conteúdos da 

Matemática são relevantes elementos científico-culturais a serem apropriados, 

mediante o processo educativo escolar, como parte do processo de tornar os 

estudantes seres humano efetivamente contemporâneo.” 

Os conhecimentos matemáticos fazem parte da constituição 

humana, pois, desde a era antiga até hoje, é uma necessidade para a 

sobrevivência. Somos um ser histórico-social com conhecimentos acumulados ao 

longo da história e que são transmitidos de geração em geração, sendo um dos 

lócus a educação com o ensino dos conhecimentos matemáticos. Neste sentido, o 

Referencial Curricular do Paraná (BRASIL, 2018, p.807) acentua função social 
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desse conhecimento: 

 

[...] Neste aspecto, é importante que, ao adquirir conhecimentos 
matemáticos, o estudante possa modificar-se e contribuir na 
transformação da realidade social, cultural, econômica e política de 
seu tempo, de forma ética e consciente. Assim, a Matemática 
assume, também, uma função social. 

 

Pensando sobre o ensino da Matemática, o objetivo nas escolas é 

trabalhar cientificamente com os alunos o porquê, para que e onde usamos aos 

conteúdos matemáticos no nosso cotidiano. Peres e Freitas (2014) afirmam que a 

Matemática é instrumento cultural da nossa sociedade. E nos documentos 

Referencial Curricular do Paraná (BRASIL, 2018, p. 807) encontramos que o 

aprendizado dos conhecimentos matemáticos “[...] é necessário para todos os 

estudantes da Educação Básica, seja pela grande aplicação na sociedade 

contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, 

cientes de suas responsabilidades sociais.” 

Diante das reflexões de Miguel (2005), Damazio e Rosa (2013), 

Peres e Freitas (2014) e sobre a importância da Matemática para a cultura 

humana, há de se destacar algumas reflexões sobre a relevância do ensino da 

Matemática. 

Segundo Miguel (2008), a experiência e vivência dos educandos 

colaboram para o aprendizado da criança, pois a criança está em constante 

relação com o meio e o outro. Mello e Farias (2010, p.55) retratam que “[...] desde 

o início de sua vida, a criança é inserida no conjunto da herança cultural da 

humanidade que é partilhada pelo grupo social do qual ela participa e que se faz 

presente no momento da história em que vive.” A criança está em processo de 

aprendizagem desde o momento que nasce, pois, a herança cultural 

compartilhada pelo grupo social é experiência e vivência que a criança já 

conquistou por meio da cultura e o meio em que vive. 

A aprendizagem significativa acontece quando o ensino demonstra 

a importância de determinado conteúdo na vida do educando. A criança se 

apropria daquilo que ela classifica como importante em sua vida. O conhecimento 
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só é apropriado pelo educando quando ele reconhece o porquê, a finalidade 

daquele conhecimento para as suas interações com o meio e com o outro 

(MIGUEL, 2008). 

Uma aprendizagem significativa é uma aprendizagem em que o 

aluno, antes de se apropriar do conteúdo, saiba o porquê e para que ele está 

aprendendo aquilo, de onde foi originado e onde ele vai utilizá-lo seu cotidiano. 

Diante disso, a aprendizagem da Matemática perde seu significado quando o 

aluno está preso apenas no conteúdo programático, recheados de regras e 

fórmulas, e não consegue perceber a essencialidade desses conhecimentos 

matemáticos presentes ao seu redor. 

O aluno precisa aprender os números para saber contar dinheiro, 

ver horas, fazer compras, etc. Mas, não é cantarolar em ordem os números 

“1,2,3...”, é compreender sua essencialidade, comparar suas grandezas. Davydov 

(1988, p.72) ressalta que saber o conteúdo é mentalmente o conteúdo, pois “[...] a 

ação mental de sua construção e transformação constitui o ato de sua 

compreensão e explicação, o descobrimento de sua essência.” Segundo Facci 

(2010) o desenvolvimento da formação de conceito se dá no início, na infância, a 

cada conceito que o indivíduo internaliza, estimulando a reformular vários 

conhecimentos já apropriados pelo sujeito. A partir desta apropriação do conceito, 

passamos a ter uma melhor compreensão da realidade e de tudo que está ao 

nosso redor. 

O conhecimento empírico, segundo Davidov (1988 apud FREITAS 

e PERES, 2014), é adquirido pelas observações no processo de comparação do 

objeto e é algo externo ao aluno. Já no conhecimento teórico, o conteúdo científico 

é o processo de compreender a função do objeto, que será objetivado pelo aluno. 

Nesse decurso, o professor planeja intencionalmente ações para que esses 

conhecimentos científicos sejam apropriados com uma metodologia de ensino que 

utilize de ações que exijam pensamento e reflexão teórica sobre o tema abordado. 

Neste sentido, Poloni (2010) retrata que o educador deve buscar 

saber em qual realidade o educando está inserido e preparar seu planejamento 

adequando-se a essa realidade. E essa realidade, por seu turno, engloba 

diferenças entre visão de mundo de famílias, trajetória política e econômica, 
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economia do lugar onde reside, dentre outros fatores. Os conteúdos planejados e 

organizados que o professor faz de acordo com a realidade, propõem ao 

educando uma aprendizagem significativa, pois faz parte das suas experiências já 

vivenciadas e do seu cotidiano propondo um conhecimento mais científico para a 

compreensão dos instrumentos da cultura humana. 

Um ensino que não é significativo e que não tem preparação do 

educador pode levar o educando a não ter noção de qual é a finalidade do ensino 

científico matemático e como é importante para a sociedade, ocasionando a falta 

de interesse pela escola e fazendo com que o educando vá por obrigação e não 

pelo interesse de aprender (CHAVES et al , 2014). 

É necessário um bom ensino de Matemática desde os anos iniciais, 

ensino este onde o aluno tenha uma matemática para ver o mundo, cooperando 

para um bom aprendizado e bons resultados em relação ao ensino em todas as 

etapas escolares. 

Para Vigotskii (1988, apud Chaves et al 2014), o bom ensino 

deve incidir naquilo que a criança ainda não faz de forma independente do 

professor, mas pode fazer com ajuda, se preparando assim para realizar sozinha 

num futuro próximo. 

Um dos erros das instituições escolares para Miguel (2005) é que a 

escola não considera as experiências vivenciadas que o aluno já obteve 

anteriormente, muitas vezes desconsideram esse conhecimento. Segundo o autor 

“[...] parecem esquecer que cada cultura tem uma forma própria de encarar e 

mesmo de representar os fatos, matemáticos ou não (MIGUEL, 2005, p. 415)." 

O educando chega na escola com uma bagagem de conhecimentos 

acumulados pela cultura historicamente constituídos, e os conhecimentos 

matemáticos fazem parte deste acúmulo cultural. Diante disso, o professor não 

pode desconsiderar as vivências que o aluno já teve sobre os conhecimentos 

matemáticos, e sempre devem ter em mente que esses conhecimentos precisam 

ser ampliados do conhecimento espontâneo para o científico e que essa 

aprendizagem não é natural, o processo de ensino e aprendizagem é uma troca 

de conhecimentos e precisa sempre de uma pessoa mais experiente (VYGOTSKI, 
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1995). E para que isso ocorra, a formação do professor deve ser constante, 

sempre buscar conhecimentos sobre a essência dos conteúdos e não 

simplesmente ficar na aparência dos conceitos matemáticos. 

Para Miguel (2005) o ensino de Matemática deve conduzir os 

alunos a explorar e relacionar as ideias aos conceitos e contextos diferentes. 

Miguel (2005), bem como, o documento das Orientações Pedagógicas para o 

ensino de Matemática no Ensino de nove anos, (BRASIL, 2010) apresentam 

algumas estratégias metodológicas para facilitar aos alunos a apropriação do 

conhecimento, dentre eles, a utilização do material concreto ou materiais 

manipuláveis e o jogo. 

Consideramos essencial para a aprendizagem matemática que 

aluno reconheça a função social desse ensino. Um ensino em que o aluno possa 

compreender uma Matemática para ver o mundo. E, é claro, isso dependerá de 

estratégias metodológicas, mediação do professor e diálogo nas aulas. A seguir 

apresento as palavras das crianças a respeito do ensino de Matemática. 

 

Resultados e Discussão: Depoimento das Crianças sobre o Conhecimento 

Matemático 

 

O recorte desta pesquisa, realizada com vinte e dois estudantes do 

quarto do Ensino Fundamental, de uma escola pública da cidade de Londrina, 

buscou verificar se os alunos do quarto ano reconhecem a função social do ensino 

da Matemática.  

Para tanto, elaboramos três perguntas para os alunos. A primeira 

pergunta: “Qual é a disciplina que você mais gosta de aprender e estudar?” A 

resposta dos alunos do 4º ano foram: cinco alunos escolheram a disciplina de 

Português, cinco alunos a disciplina de Ciências, cinco alunos a disciplina de 

Matemática, seis alunos a disciplina de Educação Física, um aluno disciplina de 

Geografia e dois escolheu Artes.  Percebe-se que, a disciplina de Matemática não é 

a preferência entre os alunos que participaram da entrevista, dos de vinte e dois 

alunos entrevistados, apenas cinco elencaram como disciplina favorita. 
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“O que é matemática para você?” foi a segunda questão. As 

respostas foram divididas em 4 grupos, para uma melhor análise dos dados. O 

primeiro grupo ressalta a matemática como a aprendizagem dos conteúdos em sala 

de aula, como nessas falas: “Matemática para mim é uma matéria que fala sobre 

números, frações e multiplicações.”, “Várias contas para descobrir o resultado.”  

O segundo grupo tem o conceito de que a matemática é difícil e os 

alunos relatam que eles não entendem o conteúdo. O grupo três pontua diz que 

usamos a matemática para a vida, “Que é um estudo que vai em todas as coisas 

que fazemos e que usamos no nosso dia a dia.” Por fim, o grupo 4, apresenta a 

Matemática como algo relacionado ao futuro e trabalho, como nessas falas: “É tudo 

que vamos precisar usar quando crescer.”, “É o futuro.” 

Em um panorama geral, percebe-se que o conhecimento 

matemático não é tão interessante para esses alunos entrevistados. É algo que eles 

não veem muito sentido. No grupo três os alunos até dão um indício de função 

social, mas, não compreendem que a matemática é utilizada a todo momento. 

Na terceira pergunta “Para que aprender a Matemática?” as 

respostas foram classificadas em 3 grupos. O primeiro grupo relaciona a Matemática 

apenas com o futuro, que eles aprendem a matemática para utilizarem só quando 

crescer ou para o trabalho, como nestas falas: “Para ser alguém no futuro”, “Para ser 

alguém na vida, contador, empresário.” O grupo dois, entende que a aprendizagem 

da matemática é para usar apenas na escola, para aprender os números. O grupo 

três, tem a percepção da matemática como função social, que usamos a matemática 

a todo momento em nosso cotidiano, como na fala desse aluno: “Para poder 

aprender as coisas da vida, porque tudo hoje em dia usa matemática.” 

Finalizando a análise dos depoimentos em que o objetivo era 

verificar o que os alunos do ano do Ensino Fundamental I de uma escola pública 

pensavam sobre para que aprendiam Matemática , percebe-se que a disciplina de 

Matemática não é a preferência entre os alunos e as justificativas se distanciam do 

real motivo de se aprender os conhecimentos matemáticos, ou seja, sua função 

social. 

Apenas seis alunos dos trinta entrevistados apontaram elementos 

que nos permite retratar que compreendem a função social dos conhecimentos 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
 
 

matemáticos. O aluno necessita compreender que usamos os conhecimentos 

matemáticos a todo momento, e não algo que ele deve aprender só no futuro, para o 

trabalho ou para cálculos somente. 

 

Conclusões 

 

São vários fatores que levam o aluno a não gostar da disciplina de 

Matemática, um deles é a aprendizagem que não tenha sentido, a importância de 

determinado conteúdo para a vida do aprendiz. Outro fator é o reconhecimento da 

função social dos conhecimentos dos matemáticos. Se a aprendizagem não tem 

significado para o aluno, ele não consegue reconhecer a função social do ensino em 

Matemática. 

A função social dos conhecimentos matemáticos auxilia o sujeito a 

ser ativo e pensante em suas ações. O aprendiz reconhece que o conhecimento 

matemático abordado na escola, o auxiliará nas ações mais rotineiras de seu 

cotidiano, o fará pensar, elaborar hipóteses, propor estratégias ou possíveis 

soluções para as problemáticas que aparecerão em seus caminhos. 

O nosso papel, como professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, é planejar intencionalmente para que o ensino faça sentido e tenha 

significado para o educando (MIGUEL, 2008). Um bom ensino deve ser aquele que 

faça parte da realidade do aluno, respeitando as suas experiências vivenciadas em 

conjunto com os conhecimentos teóricos (CAHARRER, CAHARRER, 

SCHLIEMANN.1991). 
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