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RESUMO 
 
 

O artigo relata uma situação de aprendizagem envolvendo alunos de uma escola estadual no 
período noturno. A população estudada foram alunos da Educação de Jovens e Adultos. A 
atividade desenvolvida pelos alunos envolvia desenhar círculos de diferentes tamanhos e 
tomar nota das medidas de diâmetro e circunferência com o intuito de encontrar o valor de PI. 
A partir desta atividade pratica os alunos apresentaram uma representação real e significativa 
do conceito, que sustentam os preceitos do sócio-construtivismo. Sabe-se das dificuldades que 
os alunos tem em estudar e aprender matemática. É sabido também que a matemática figura 
entre as matérias que são pilares da educação: o aluno tem contato com ela quando começa a 
estudar no primário e até o final dos seus estudos, mesmo os que vão para a graduação, tem 
essa matéria, e não importa o curso que a pessoa escolha, sempre terá matemática em sua 
grade curricular. Daí aparece um grande problema: o aluno não gosta de estudar matemática. 
Hoje sabemos que há vários motivos para o aluno não gostar de estudar matemática. Segundo 
Reis, LR (2005) uma das causas do aluno não gostar de aprender matemática é a dificuldade 
que o aluno enfrenta ao tentar relacionar o conhecimento matemático aprendido na escola com 
o que ele vivencia no seu dia a dia. O experimento realizado atingiu os resultados esperados, 
pois foi constatado em avaliações posteriores um maior domínio dos conteúdos. Os alunos 
passaram a compreender melhor os conceitos da disciplina por estarem motivados 
emocionalmente e por terem o desafio de lidar com objetos reais. Diferente de uma atividade 
realizada somente no caderno com o escopo puramente teórico. As teorias afetivas da 
aprendizagem e a de Vigotsky sobre os símbolos que os alunos constroem são validas, neste 
experimento observamos o envolvimento dos alunos e a construção do saber feita por eles e 
guiada pelo professor. Há forte indícios para se acreditar que tais situações de aprendizagem 
podem ser a solução para a falta crescente de interesse dos alunos por disciplinas basilares 
como a matemática. Com os atuais problemas da educação tem surgido diversas teorias e 
praticas para maximizar o aprendizado dos alunos. O artigo em sua singeleza tentou trazer 
mais uma pratica para auxiliar os professores e debater com os mesmos sua efetividade. Tal 
efetividade foi comprovada mas é preciso lembrar as diversas variáveis que o professor 
encontra. Contudo é preciso lembrar que enquanto houver alunos com problemas de 
aprendizagem haverá estudos e experimentos, por isto este estudo não se esgota aqui 
cabendo mais análises. 


