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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo discutir os aspectos da dificuldade da 
aprendizagem de conteúdos matemáticos no ensino superior na visão dos 
professores. Utilizamos como metodologias a revisão bibliográfica e a pesquisa de 
campo com docentes que ministram matemática nas graduações da Faculdade 
Alfredo Nasser. Após a análise dos resultados sugerimos um projeto de intervenção 
com os discentes que ingressaram ou que estão cursando cursos de graduações 
que contém disciplinas matemáticas, a fim de amenizar essas dificuldades. 
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Introdução 

 

A dificuldade em aprender os conteúdos matemáticos é atualmente um dos 

maiores obstáculos a serem enfrentados pela comunidade escolar. Isso se arrasta 

desde o ensino fundamental, médio e superior. 

Segundo VITTI (1999, p.32-33) é muito comum observamos nos estudantes o 

desinteresse pela matemática. O medo da avaliação pode contribuir, em alguns 

casos por professores e pais, para o aumento dessa convicção de que a matemática 

é difícil e desinteressante. Mas essas dificuldades podem ocorrer não pelo nível de 

complexidade ou pelo fato de não gostar, mas por fatores mentais, psicológicos e 

pedagógicos que envolvem uma série de conceitos e trabalhos que precisam ser 

desenvolvidos ao se tratar de dificuldades em qualquer âmbito, como também em 

Matemática. 
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A nível superior essa grande dificuldade dos alunos em matemática afeta o 

seu desempenho em outras disciplinas  de graduação que envolve esse conteúdo. 

Isso é um reflexo não só no Brasil, mas em muitos países. 

Sendo assim, almeja-se com esse trabalho uma sugestão de intervenção 

eficaz para sanar as possíveis causas das dificuldades nos conteúdos matemáticos 

na graduação. Proporcionando outras formas de ensino que associem os conteúdos 

trabalhados com situações reais do cotidiano do acadêmico. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho é baseado em análise de artigos científicos que aborda o 

assunto proposto e também uma pesquisa de campo através de um questionário 

com os docentes da Faculdade Alfredo Nasser que ministram conteúdos 

matemáticos, a fim de coletarmos dados concretos. Segue-se assim o modelo de 

questionário aplicado. 



 

 

 

 

Resultados e discussão 

 

De acordo com a pesquisa realizada, pode - se enumerar vários aspectos que 

contribuem para as dificuldades em assimilar conteúdos matemáticos no ensino 

superior, como: 

 Atrasos cognitivos generalizados ou específicos;  



 

 

 Insuficiência de hierarquização dos conteúdos matemáticos; 

 Dificuldades na compreensão e resolução de problemas;  

 Dificuldades de atenção e motivação. 

 

Conclusões  

 

Após a realização deste trabalho junto aos professores  da Faculdade Alfredo 

Nasser (UNIFAN), concluímos que muitas vezes a dificuldade do aprendizado em 

matemática recai no aluno que não consegue assimilar com êxito os conhecimentos 

necessários a uma formação de qualidade. 

Identificamos assim, a necessidade da execução de um projeto de 

intervenção que visa preparar o discente à adquirir habilidades para um bom 

aproveitamento do curso de graduação. 

O projeto consiste em:  Aplicar aulas de conteúdos matemáticos básicos que 

relacionam assuntos do dia do discente no intuito de sanar as defasagens primitivas 

de aprendizagem desse conteúdo, trabalhar com a interpretação de problemas 

matemáticos e criar uma comissão pedagógica que juntamente aos professores 

possam fazer um trabalho individual extra classe com alunos com dificuldades  

pedagógicos e psicológicos.  

Segue também a sugestão para os docentes discutir e refletir sobre suas 

próprias práticas, afim de encontrar  e amenizar as causas das dificuldades por parte 

do acadêmico em disciplinas que contém conteúdos matemáticos. 
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