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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo estudar o sistema educacional e
as leis e parâmetros que regem o Ensino Médio na disciplina de Matemática no
Brasil, bem como suas características e dificuldades, procurando relacionar os
motivos que levam os nossos alunos a adquirir um alto índice de reprovação neste
ambiente escolar. Deste modo, realizou-se uma breve discussão acerca dos itens
acima referidos que também podem ser verificadas por meio de uma pesquisa que
procura constatar as causas da reprovação, aplicadas com alunos de 1ª série da
Escola Estadual de Ensino Médio Dom João Becker. O intuito é buscar respostas às
falhas do sistema educacional do Rio Grande do Sul, bem como atribuir novos
métodos e técnicas de ensino pertinentes à disciplina de Matemática. A intenção é
tentar descobrir os motivos que levam o aluno à reprovação escolar e procurar
adaptar a realidade do sistema educacional à realidade do mesmo, buscando novas
idéias que possam contribuir para a diminuição destes índices em nosso estado.
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Abstract: The present work has as it main subject to study the educational system,
the laws and parameters that conduct the High School in the discipline of
mathematics in Brazil, as its characteristics and difficulties, trying to relate the
reasons that take our country to have a high level of reprobation in this scholar
ambient. However, it was realized a brief discussion involving the items quoted
above that can be verified in a small research which brings some causes of the
reprobation in the 1st High School level of Colégio Estadual de Ensino Médio Dom
João Becker. The main subject is try to discover some of the answers for the faults
and mistakes of the Rio Grande do Sul educational system and try to attribute new
educational methods and techniques for the discipline of mathematic. The intention is
to detect some reasons that take the students to the scholar reprobation and try to
adapt the reality of the educational system to the student’s needs, looking for new
ideas that may contribute to decrease these levels of reprobation in our state.
Keywords: Educational system. School reproach index. New methods. Teaching
techniques. Reality.
1 INTRODUÇÃO

No Brasil, desde o Século XVI, acreditava-se que a capacidade de
assimilação da criança era idêntica a de um adulto, mas com menor
desenvolvimento. Ela era considerada um adulto em miniatura e, por esta razão, o
ensino deveria acontecer de maneira a corrigir as deficiências ou defeitos da
criança. Isto era feito por meio da transmissão do conhecimento. A aprendizagem do
aluno era considerada passiva, consistindo basicamente em processos de
desenvolvimento de memorização de regras, fórmulas, procedimentos ou verdades
localmente organizadas.
Para o professor deste ambiente escolar, cujo papel era o de transmissor e
expositor de um conteúdo previamente delimitado, o uso de materiais ou objetos era
considerado uma perda de tempo, na medida em que este tipo de atividade
atrapalhava o andamento e o silêncio em sala de aula. A minoria que se mantinha
insistente na teoria transformacional da ampliação do conhecimento, a praticava de
maneira puramente demonstrativa, usando-a como um auxílio às aulas. Era o
denominado “ensino tradicional” que ainda existe até os dias de hoje em muitas
escolas do Brasil.
Com o tempo, muitos teóricos contribuíram para a evolução da educação no
mundo, assim como Rousseau (1727 - 1778) que, ao considerar a Educação como
um processo natural do desenvolvimento da criança, valorizando o jogo, o trabalho
manual e a experiência direta das coisas, se tornaria o precursor de uma nova
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concepção de escola que passasse a valorizar os aspectos biológicos e psicológicos
do aluno em desenvolvimento, como o sentimento, o interesse, a espontaneidade, a
criatividade e o processo de aprendizagem.
Assim também o fez Pestalozzi (1746 - 1827) e seu seguidor Froebel (1782 1852) que configuraram a “escola ativa”, na qual a educação seria um verdadeiro
processo educacional, onde se pudesse desenvolver habilidades como desenho,
modelagem, jogos, excursões ao ar livre e manipulação de objetos, elaborando
definições e atribuindo conceitos provenientes das experiências diretas dos alunos,
sempre com o intuito de despertar o processo de ensino-aprendizagem autônoma da
criança.
Várias correntes psicológicas se formaram ao longo do tempo, tais como o
comportamento behaviorista de Skinner (1904 - 1990) que formulou princípios que
defendiam a tese de que a aprendizagem é uma mudança de comportamento
(desenvolvimento de habilidades ou mudanças de atitudes) que decorre como
resposta a estímulos externos, controlados por meio de reforços.
A educação, processo de desenvolvimento essencial ao ser humano, não é
estática, porque acompanha a evolução. A educação deve ser dinâmica e adaptável
a cada novo tempo que chega. Pensar nos processos de ensino e aprendizagem é
pensar em uma construção que vai se estabelecendo de forma gradual e
progressiva.
É preciso levar em conta diversos aspectos, como considerar o aluno e seu
ambiente comum, suas responsabilidades familiares e sociais, observando o
conhecimento prévio de aluno e professor e as experiências que eles trazem
consigo, organizando métodos e criando estruturas que os apoiarão na construção
contínua e evolutiva do conhecimento flexível e adaptável às realidades dos
envolvidos neste processo.
A disciplina de Matemática, nesta perspectiva, é vista, de um modo geral,
como um conjunto de técnicas, regras, fórmulas e algoritmos que os alunos têm de
dominar no intuito de resolver os problemas que o mundo tecnológico apresenta.
Ensinar e aprender Matemática requer uma variação que vai desde o aluno,
passando pelo professor, a cultura e o saber matemático de ambos. O professor
exerce papel indispensável e fundamental neste processo, o que o torna o elemento
identificador das principais características desta ciência e conhecedor da história de
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vida de seus alunos, levando a adaptar aluno e a Matemática à cultura do dia-a-dia.
D’Ambrósio (1986, p. 46) diz que:
A Matemática se impôs com forte presença em todas as áreas de
conhecimento e em todas as ações do mundo moderno. Sua presença no
futuro será certamente intensificada, mas não na forma praticada hoje, será,
sem dúvida, parte integrante dos instrumentos comunicativos, analíticos e
materiais. A aquisição dinâmica da matemática integrada nos saberes e
fazeres do futuro depende de oferecer aos alunos experiências
enriquecedoras. Cabe ao professor do futuro idealizar, organizar e facilitar
essas experiências. Mas, para isso, o professor deverá se preparado com
outra dinâmica. Como diz Beatriz D’Ambrósio, “o futuro professor de
Matemática deve aprender novas ideias matemáticas de forma alternativa”.

A Matemática tem avançado em todas as áreas do conhecimento, indicando
aspectos que implicam em uma nova visão, por parte do professor, com relação à
sua maneira de atuar e compreender o seu papel enquanto agente de transformação
de comportamentos e atitudes dos seus alunos no processo ensino-aprendizagem.
Freire (1996, p. 33-34) afirma que:
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deve
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva e, que a
violência é a constante, a convivência das pessoas é muito maior com a
morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma necessária
“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a
experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as
implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas
áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso? Por
que, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada
a ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos,
transferi-los aos alunos. Aprendidos, eles operam por si mesmos.

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo relacionar os
fundamentos do Ensino Médio, visando à disciplina de Matemática, no que tange às
leis e parâmetros que a regem, sua forma de adoção, especificando de que modo a
disciplina influi no processo de ensino e aprendizagem e enfatizando as causas dos
altos índices de reprovação neste ambiente escolar.
O primeiro capítulo faz uma rápida referência às leis e parâmetros curriculares
pertinentes à disciplina de Matemática. O segundo traz uma breve visão acerca do
que essa disciplina representa para a sociedade brasileira que usufrui do ensino
público e porque há tantos reprovados no Ensino Médio. Procurou-se desvendar as
causas desse alto índice de fracasso escolar, por meio de dados e fatos relevantes
ao processo educacional brasileiro.
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No último capítulo aborda-se a pesquisa prática realizada com alunos da 1ª
série da Escola Estadual de Ensino Médio Dom João Becker, instrumento esse que
ajuda a descobrir alguns fatores relevantes para a reprovação neste âmbito escolar
e levando à discussão dos resultados obtidos.

2 MARCO TEÓRICO

O Ministério da Educação, com características altamente centralizadoras,
lançou para todo o país os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com o objetivo
de unificar o ensino no Brasil, dando cumprimentos ao Plano Decenal de Educação
e ao que a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) prevê em seu artigo 26: “Os currículos de
ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da
economia e da clientela”.

2.1 A Legislação Vigente

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados a partir de 1995 resgatam
as habilidades e as competências a serem desenvolvidas em cada área de
conhecimento. Em relação á Matemática, os PCN’s destacam: os objetivos de
ensino da Matemática, enfatizando os valores formativos e instrumentais; a idéia de
que o aluno representa um papel ativo no processo ensino-aprendizagem; a
necessidade de integração das áreas de matemática como requisito fundamental à
compreensão dos conhecimentos; a ênfase no ensino da geometria, com a adoção
de um enfoque mais dinâmico; o desenvolvimento do saber matemático, científico e
tecnológico, no ensino médio, como condição de cidadania. Os PCN’s determinam
que:
Ao se estabelecer um conjunto de parâmetros para a organização do ensino
da Matemática no Ensino Médio, pretende-se contemplar a necessidade de
sua adequação para o desenvolvimento e promoção dos alunos, com
diferentes motivações, interesses e capacidade, criando condições para a
sua inserção num mundo em mudança e contribuindo para desenvolver as
capacidades que deles serão exigidas em sua vida social e profissional.
(BRASIL, 2001, p. 251).
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A Lei de Diretrizes e Bases, que foi implementada na década de 90 pela lei
9394, pelo Congresso Nacional, sendo revisada e atualizada até os dias de hoje,
considera o Ensino Médio como a última e complementar etapa da Educação Básica
e a Resolução CNE/98 instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio, que “apontam de que forma o aprendizado de Ciências e Matemática, já
iniciado no Ensino Fundamental, deve encontrar complementação e aprofundamento
no Ensino Médio.” (BRASIL, 1999, p. 207).

2.2 A Educação Matemática no Brasil

O Brasil é um país constituído de múltiplas diferenças regionais, numerosas
escolas com perfis variados em termos de instalações e propostas pedagógicas e
com alunos provenientes de diferentes origens sócio-econômicas.
No entanto, nos deparamos com uma realidade semelhante no que diz
respeito ao ensino de Matemática, que é geralmente focalizada como um conjunto
de técnicas ou procedimentos com o qual se obtêm certos resultados. Isso se reflete
na enorme quantidade de exercícios que se resumem a “calcular”, “obter” e
“efetuar”, aplicando fórmulas, com raras demonstrações e nenhuma preocupação
em explicar os motivos e razões de seu uso.
A interdisciplinaridade e o favorecimento do desenvolvimento de habilidades
de representação, comunicação e expressão de idéias matemáticas quase não
existe, o que provoca, de um modo geral, um certo “afastamento” do aprendiz para
com a disciplina. Assim, a Matemática vai, pouco a pouco, perdendo o seu potencial
formativo, não exibindo mais as suas aplicações em vários campos de conhecimento
e nem permitindo que o educando a veja como uma ciência organizada e muito
interessante.
Esse quadro acentuado de agravamento em relação à disciplina de
Matemática vai se estabelecendo como uma tentativa de adaptar o ensino às
necessidades dos exames vestibulares. O treinamento estritamente teórico para a
realização de tarefas com pouco sentido e que de nada servirão mais adiante, ainda
parece ser a prioridade máxima requerida em sala de aula pelo educador de hoje. A
verdade é que saber pensar matemática e saber usar conhecimento em diferentes
contextos dariam maior garantia de sucesso a qualquer educando.
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Deste modo, o moderno ensino de Matemática do Ensino Médio no Brasil,
pouco contribui para a formação do educando e, tampouco, o prepara para a
competição de exames vestibulares renovados. É preciso considerar elementos
indispensáveis ao sucesso da Matemática favorecendo métodos de ensino que
promovam a construção por meio a atividade dos alunos.
Analisando Perrenoud (1999), o mesmo compara qualquer reforma importante
a uma “aposta”, que deveria ser assumida coletivamente e correndo-se os riscos
solidariamente. Afirma que não há “receitas” para uma reforma e, tampouco, “uma
estratégia de mudança que convenha, especificamente, a este ou aquele sistema
educacional”, mas sugere as seguintes ideias:
a. nem as prática, nem os sistemas evoluem muito rapidamente; por isso é
preciso buscar o tempo necessário para a mudança das atitudes, das
representações e das identidades;
b. raramente se muda tudo sozinho, pois é mais fecundo participar de um
processo coletivo no âmbito de uma equipe ou no estabelecimento de uma rede;
c. nenhum sistema muda sem ambivalências internas da maioria dos atores,
nem sem conflito entre eles sobre o fundo, a estratégia e os resultados;
d. não se muda com base no medo ou no sofrimento, tampouco na
indiferença;
e. toda a reforma apóia-se em um estado do processo de profissionalização
do ofício do docente e pode contribuir para esse processo ou, ao contrário, levá-lo a
regredir, conforme a atitude dos reformadores.
A educação brasileira precisa adequar-se ao mundo globalizado, de maneira
que a formação básica do educando o coloque em condições de conviver com as
novas tecnologias e as alterações na produção de bens e serviços. As escolas
precisam viabilizar aos alunos a integração com o mundo atual visando o trabalho e
a cidadania. Segundo os rumos e desafios da Matemática discutidos nos PCNEM:
Quando a escola promove uma condição de aprendizado em que há
entusiasmo nos fazeres, paixão nos desafios, cooperação entre os
participes, ética nos procedimentos, está construindo a cidadania em sua
prática, dando condições para a formação dos valores humanos
fundamentais, que são centrais entre os objetivos da educação (BRASIL,
1999, p. 269).
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2.3 Índices de reprovação em matemática no ensino médio

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, LDB, lei 9394/96, enfoca o
acesso, a permanência e o sucesso dos alunos e o Plano Nacional de Educação
tem como diretriz a diminuição em 5% ao ano do índice de reprovação nas escolas
brasileiras. Em contrapartida, constata-se que a repetência e a evasão escolar
constituem, na atualidade, uma realidade incontestável das escolas públicas
brasileiras, sendo a reprovação um dos maiores problemas dos sistemas
educacionais contemporâneos, afetando toda a comunidade escolar. Perrenoud
(1999, p. 19) afirma que:
O êxito e o fracasso são realidades socialmente construídas, tanto em sua
definição global quanto na atribuição de um valor a cada um, em diversas
fases da trajetória escolar, através das práticas de avaliação que seguem,
por um lado, procedimentos e escalas instituídas e, por outro lado,
dependem, quanto ao restante da arbitrariedade do professor e do
estabelecimento.

Vários estudos vêm sendo realizados a respeito do fracasso escolar em
escolas públicas brasileiras, mas pouco se tem feito para modificar essa realidade.
Sabe-se que a repetência é uma das conseqüências mais evidentes da crise por que
passa a escola brasileira que, a cada ano, acarreta ao Estado um grande ônus e
graves prejuízos ao aluno e sua família, especialmente de ordens financeira e
psicológica. Para Vasconcellos (1998, p. 42):
É preciso desmontar a lógica da classificação por considerarmos que é
injusta do ponto de vista ético-político, e ineficaz do ponto de vista
pedagógico (não elimina ou supera as causas das dificuldades na
aprendizagem), além de acarretar problemas psicológicos (auto-estima) e
econômicos (gasto a mais com alunos reprovados).

Em pesquisa realizada pela UNESCO (http://www.unesco.org.br) no livro
Ensino Médio: múltiplas vozes, a reprovação é maior entre os alunos do noturno,
sendo que o mais alto índice de reprovação escolar foi encontrado na cidade de
Porto Alegre, 76,4% de alunos que reprovam mais de uma vez no Ensino Médio.
O sistema educacional atribui a questão da reprovação a fatores extraescolares, gerados na família, também adquiridos pelo aluno durante o cotidiano e a
realidade do meio em que vive, bem como, as condições socioeconômicas e
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culturais: pro outro lado, os pais tendem a aceitar os diagnósticos dos professores a
respeito da capacidade de aprendizagem de seus filhos; enquanto que na
concepção dos especialistas há a associação de que a reprovação acontece devido
à baixa qualidade educacional. No entendimento de Freire (1996, p. 18):
Apesar de, teoricamente, o problema do fracasso escolar hoje ser
amplamente discutido a analisado em suas múltiplas determinações, isso
não chega à escola, pelo menos na prática, em que ele ainda continua
sendo tratado ou como um problema do indivíduo, ou quando se avança
muito, como um problema do seu meio ambiente desfavorável.

A atual situação do ensino no Brasil é constatada com desigualdades sociais,
baixa infra-estrutura oferecida nas escolas, falta de diferentes espaços físicos, como
banheiros, laboratórios, salas de aula em boas condições de uso, pátios, bibliotecas
e quadras de esporte, além da exclusão digital, a falta de professores e funcionários,
o defasado repasse financeiro que as escolas recebem todo mês, sem falar no
abandono escolar e nas péssimas condições sócio-financeiras que o aluno tem para
estudar.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa realizada utilizou-se dos fundamentos da pesquisa qualiquantitativa com um número total de cem alunos da 1ª série da Escola Estadual de
Ensino Médio Dom João Becker. O objetivo principal foi a busca de fundamentos,
dados e indicadores que expliquem alguns fatores que influenciam na reprovação
dos alunos que ingressam nesta série e, com este estudo, buscar alternativas que
possam reduzi-la.

3.1 Etapas da Pesquisa

Na primeira parte, foi realizada uma pesquisa objetiva com cem alunos,
totalizando nove turmas de 1ª série do Ensino Médio. Neste instrumento, procurouse traçar um perfil básico do aluno que ingressa no ensino público, utilizando-se de
informações pessoais e familiares como idade, sexo, índice de reprovação no ensino
fundamental, grau de escolaridade dos pais, classe social a que pertence e número
de integrantes da família.
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Após a realização da pesquisa I foram selecionados a responderem a
pesquisa II apenas os alunos que obtiveram o maior índice de reprovação, tanto no
Ensino Fundamental, como na 1ª Série do Ensino Médio, no intuito de procurar
descobrir as razões pelas quais a reprovação é tão incidente.
Na segunda parte, a pesquisa aborda brevemente alguns itens relevantes à
descoberta dos motivos que levaram os alunos à reprovação na 1ª sério do Ensino
Médio. Os alunos que responderam a esta pesquisa foram selecionados após
responderem a pesquisa I, tendo em vista o alto índice de reprovação no Ensino
Fundamental e na 1ª série do Ensino Médio. Deste modo, procurou-se constatar, ou
pelo menos esclarecer algumas das muitas razões que levam um alto número de
estudantes nos dias de hoje à reprovação na disciplina de Matemática no Ensino
Médio.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

O levantamento de dados foi feito com cem estudantes da 1ª série do Ensino
Médio do Colégio Estadual Dom João Becker, em Porto Alegre/RS. Os estudantes
responderam a oito questões objetivas com opções que variam da letra a até r,
dependendo do tipo de pergunta e também com espaços em branco para
complementar a resposta pessoal marcada na questão.
As perguntas variam desde idade, sexo, grau de escolaridade de pai e mãe,
classe social, número de irmãos, total de moradores na residência ao tipo de escola
(Estadual/Municipal/Particular/Outros) em que o aluno estudou desde a 1ª até a 8ª
série do Ensino Fundamental.
Tendo em vista os aspectos abordados acima, focalizamos nosso objetivo
posteriormente no ambiente social no qual esses estudantes convivem no que se
refere ao grau de escolaridade dos pais, número de irmãos, quantidade de pessoas
morando na mesma residência, o que nos leva a uma trajetória que nos permite
verificar brevemente o nível social de vida que esses estudantes têm e as
oportunidades de estudo dos mesmos, classificando-os quanto aos números que
indicam uma probabilidade maior de falta de condições básicas ao estudo, como
moradia, alimentação, acesso à cultura, apoio financeiro para as despesas escolares
em geral, sem nos esquecermos da autoestima e educação que devem ser
desenvolvidas no ambiente familiar.
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Após o levantamento dessas informações obteve-se uma diversidade de
dados. Do total de cem alunos que responderam à pesquisa I, em média 4%
possuem 14 anos de idade, 18% têm 15 anos, 50% têm 16 anos, 26% têm 17 anos
e 2% 18 anos de idade. Desse percentual, relativamente 66% dos estudantes nunca
obtiveram reprovação escolar no ensino fundamental e, conseqüentemente, 34%
reprovaram.
Os estudantes que nunca reprovaram no ensino fundamental, dividem-se em
63% de meninas 36% de meninos com idades que variam de 14 à 18 anos, sendo
que 6% têm 14 anos, 22,7% possui 15 anos, 53% 16 anos, 16,6% têm 17 anos e
1,5% 18 anos de idade.
A classe social deste corpo discente referencia em média um total quantitativo
de 84,8% de classe média e 15% de classe baixa. Houve um percentual de 50% de
estudantes que cursaram o ensino fundamental, em sua maioria, em escolas
estaduais, 34,8% estudou em escolas municipais e 15% em escolas particulares. No
que diz respeito ao grau de escolaridade dos pais desses jovens estudantes, 77%
dos pais possuem graduação entre o ensino fundamental incompleto ou completo
até o ensino médio incompleto ou completo, 4,5% são analfabetos e 18% possuem
ensino superior incompleto ou completo. A respeito do total de pessoas que vivem
em suas residências, 75,7% dos alunos moram com até quatro pessoas e 24,2%
vivem com mais de cinco pessoas em casa.
A pesquisa que aponta os alunos que obtiveram índices de repetência no
ensino fundamental mostra que 45,4% têm 16 anos de idade, 54,5% possuem 17
anos e 3% 18 anos, totalizando 54,5% de meninos e 45,4% de meninas. No que diz
respeito aos índices de reprovação, 21,2% destes alunos obtiveram a reprovação no
ensino fundamental mais de uma vez e 78,7% deles reprovaram somente uma vez.
A classe social divide-se em 75,7% classe média, 21,2% de alunos com classe baixa
e 3% na classe alta da sociedade brasileira.
Houve um percentual de 72,7% de alunos que cursaram o ensino
fundamental em escolas estaduais, 21,2% em escolas municipais e 3% em escolas
particulares. Nos itens que indicam o grau de escolaridade dos pais desses
estudantes os percentuais mostram que 78,7% possuem níveis escolares que
variam entre o fundamental incompleto ou completo até o ensino médio incompleto
ou completo e 21,2% têm o nível superior incompleto ou completo. O total de
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integrantes na residência varia entre 75,7% dos estudantes que moram com até
quatro pessoas e 24,2% que vivem com mais de quatro.
É

importante

lembrar

que

esses

dados

obtidos

foram

coletados

aleatoriamente sem a obrigação de transmitir informações exatas acerca da
realidade reprovatória na qual se encontram muitos jovens secundaristas brasileiros.
Deste modo, a pesquisa I objetiva proporcionar uma breve visão que pelo menos
possa indicar alguns fatores que contribuem para a reprovação em matemática dos
estudantes no ensino médio.
Fazendo uma comparação entre as realidades apresentadas acima é possível
observar que o índice de reprovação no ensino fundamental não é tão grande, na
medida em que em média apenas 33% dos alunos repetiram séries. A idade média
dos estudantes no segundo grau é apontada sequencialmente com dezesseis,
dezessete, quinze, quatorze e dezoito anos, de acordo com a quantidade de
pessoas apresentadas.
Isto nos faz levantar duas questões relevantes que indicam que se a
repetência no ensino fundamental é percentualmente bem pequena, porque há
tantos alunos nas escolas públicas de nosso estado com idades entre dezesseis a
dezoito anos que já não deveriam mais estar cursando a primeira série do ensino
médio? A segunda questão nos faz acreditar que a repetência ocorre, então,
justamente na primeira série do ensino médio e é o que veremos mais adiante.
De acordo com os resultados obtidos, a média básica de meninos é 60%
maior do que a das meninas que, neste caso, presenciam-se minoritariamente na
primeira série do ensino médio. Pode-se prever que há mais meninos repetindo as
séries do ensino fundamental e até mesmo do ensino médio, na medida em que as
meninas quase não se fazem notar nos percentuais aqui apresentados.
Dentre os alunos que nunca repetiram alguma série do ensino fundamental, a
idade de dezesseis anos ainda prevalece no percentual majoritário acima
relacionado. Há possivelmente uma boa indicação de que os estudantes repetem
duas vezes a primeira série do ensino fundamental, se levarmos em consideração o
ingresso desses estudantes aos sete anos de idade na primeira série do ensino
fundamental. Ao ser inserido na escola com seis anos de idade, o percentual de
repetência sobe para três vezes.
A classe média é apontada com um índice aproximado de 80% de estudantes
que se enquadram nesta faixa da sociedade, deixando um percentual de 18% na
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classe baixa e apenas 2% indicou-se pertencente à classe alta. Sendo assim, é
possível, ao menos que teoricamente, verificar que as condições básicas de
sobrevivência tais como, alimentação, vestuário, transporte, material didático e
suporte financeiro são oferecidos pela família a esses estudantes o que os
possibilita o acesso ao estudo.
Isto não quer dizer que essa suposta condição de sobrevivência seja
oferecida da melhor maneira possível, mas indica que estes estudantes podem, com
algum esforço, permanecer estudando até pelo menos completar o ensino médio.
O percentual relativo de 57% mostra que os pais ainda optam primeiramente
pela escola estadual para incluírem seus filhos no regime educacional brasileiro.
Esses números apontam para a gratuidade do ensino nesta rede e a possível
facilidade de ingresso se o compararmos com os 30% de alunos que estudaram, em
sua maioria, em escolas municipais que adotam outros métodos para o ingresso na
rede como sorteios, listas de espera e afins que dificultam um pouco a opção de
escolha dos pais. Os 13% de alunos que estudaram em redes particulares de ensino
só demonstram ainda mais que as famílias de classe média não possuem tais
condições para proporcionar o estudo mensalmente pago aos seus filhos.
Uma prova disto é o índice médio de quase 80% de pais que não
conseguiram obter um diploma de graduação em alguma universidade brasileira,
chegando a concluir no máximo a terceira série do ensino médio, o que proporciona
uma limitação profissional destas pessoas frente às realidades escolares as quais
entidades empregatícias mais qualificadas exigem como requisitos básicos de
admissão.
Logo, em tese, a possibilidade de os pais oferecerem maiores e melhores
condições sócio-financeiras de vida aos seus filhos diminui drasticamente se
levarmos em consideração que estes pais exercem profissões que supostamente
podem lhes render salários infinitamente menores do que aqueles que conseguem
levar os estudos adiante.
Na verdade, essa realidade escolar dos pais deveria obter percentuais mais
elevados, se levarmos em consideração os 80% de estudantes que afirmam morar
com no máximo mais três pessoas em suas residências, ou seja, supostamente o
pai, a mãe ele (a) e mais uma pessoa que pode ser um irmão ou tio, por exemplo.
Isto indica que a possibilidade de os pais terem condições sócio-financeiras ao
estudo prolongado é maior do que se poderia imaginar.
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É claro que não se pode seguir à risca as informações aqui obtidas e levantar
conclusões fáceis e rápidas acerca desta realidade, mas é possível, pelo menos,
entender um pouco a realidade do cidadão brasileiro e os motivos que os levam a
abandonar a escola, a não cursar uma universidade e a repetir o ano na disciplina
de Matemática. É o que veremos a seguir.
A Pesquisa II tem o objetivo de elaborar um diagnóstico indicativo de
repetência na primeira série do ensino médio na disciplina de Matemática e também
verificar os percentuais de reprovação em Matemática no ensino fundamental, tendo
em vista a organização informacional referida no presente questionário.
Abordando-se repetidamente a idade e o sexo dos estudantes, os focos
principais são os números indicativos de reprovação em Matemática e as atribuições
indicadas pelo aluno que justificam a sua repetência.
Ao responderem às questões, os cem alunos foram delimitando-nos e
esclarecendo-nos os percentuais questionáveis abordados na Pesquisa I, bem como
se classificando quanto às realidades abordadas quanto aos alunos que já
reprovaram no ensino fundamental em Matemática e que nunca reprovaram no
Ensino Médio na disciplina e também aqueles que nunca reprovaram no Ensino
Fundamental, mas que já obtiveram reprovação na 1ª série do Ensino Médio em
Matemática.
Deste modo, temos um total de trinta e um estudantes que se enquadram nas
duas situações acima referidas, além dos dezessete alunos que se encaixam nos
índices de não repetência no Ensino Fundamental e repetência no Ensino Médio em
outra disciplina, o que esclarece e confirma a nossa hipótese de que o alto
percentual estudantil com dezesseis anos na primeira série do Ensino Médio e que
não reprovou no Fundamental devia-se à possibilidade de repetência no Ensino
Médio. Foi o que ocorreu com basicamente 71% do corpo discente da pesquisa II
que indicou a idade de dezesseis anos.
Estes atribuem a repetência à falta de infraestrutura escolar, falta de estímulo
do professor e da escola, falta de professores na escola, os métodos de ensino do
professor desatualizados, a falta de estímulo e estudo do próprio aluno, o não
comparecimento às aulas, o que gera a falta de um embasamento teórico do ensino
fundamental indispensável para a aprovação escolar no ensino médio.
Em um total de seis alunos, o percentual médio de 50% de estudantes com
dezesseis anos e 50% com dezessete anos de idade que também não repetiram a
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primeira série do ensino médio, mas que a repetiram no fundamental na disciplina de
matemática nos faz entender que a repetência em matemática no fundamental pode
de alguma maneira, contribuir para que este aluno consiga prosseguir os seus
estudos no ensino médio com êxito.
Tendo como embasamento teórico o fato de que mais uma vez a divisão
exata de 50% confessa que os estudantes creditam suas justificativas em suas
falhas enquanto discentes no que tange ao desestímulo, o não comparecimento em
aula e a falta de estudo, como também à falta de estímulo e atualização do
educando e as más condições infraestruturais do ambiente escolar do qual
pertenciam.
A outra hipótese abordada anteriormente refere-se ao indicativo que favorecia
a quantidade de meninos em regime de reprovações constantes durante seu período
estudantil, o que é totalmente o inverso dos resultados médios de 39,5% de meninos
do total de repetentes no ensino fundamental ou médio frente aos 60,4% de
meninas, nos levando a crer que esta possibilidade está definitivamente fora de
cogitação em nossas pesquisas.
Deste modo, define-se o perfil que dá nome ao presente artigo. Do total de
cem estudantes do Colégio Estadual Dom João Becker, em média, 25% são
repetentes na primeira série do ensino médio na disciplina de matemática, de modo
que deste último percentual têm-se um total de 52% de estudantes com dezesseis
anos de idade, 40% com dezessete e 8% com dezoito anos. Dividem-se
relativamente em 60% de meninas e 40% de meninos nos quais 8% já repetiram a
primeira série do ensino médio duas vezes pela repetência em matemática e 92% já
reprovaram apenas uma vez na mesma matéria.
Isto indica que os índices de repetência em Matemática, levando-se em
consideração as disciplinas básicas indispensáveis em qualquer escola, seja ela
estadual, municipal ou particular, como português, biologia, física, química, história,
geografia, língua estrangeira e educação física, totalizando nove disciplinas, a
matemática ocupa uma fatia relativa de 11,1% da carga disciplinar que resulta em
um total de 25% desta carga disciplinar, ou seja, um total de vinte e cinco estudantes
que reprovam apenas em matemática na primeira série do ensino médio.
Tendo em vista as possibilidades constantes na pesquisa que justificam a
repetência do estudante em matemática, têm-se uma indicação de apenas 16% dos
entrevistados que creditam as causas na falta de estímulo do professor e a falta de
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professores em sala de aula, além de alguns outros fatores relevantes como a falta
de condição financeira do aluno para comparecer às aulas, bem como o não
comparecimento do aluno, a falta de estudo e as suas dificuldades em aprender o
conteúdo.
O restante dos 84% optou por inferir a justificativa em prol de sua falta de
estudo, estímulo e descomprometimento, que os levavam a brincar em sala de aula,
a dificuldade para entender o conteúdo, o não comparecimento em sala de aula, a
falta de métodos atualizados do professor, a falta de condições financeiras para
comparecer diariamente às aulas e até mesmo a falta de merenda escolar.
As justificativas não mencionadas dentre os vinte de cinco alunos deste perfil
são aqueles que se referem à falta de livros didáticos, laboratório de matemática e
biblioteca, o que talvez não seja mesmo tão relevante para que o estudante obtenha
a aprovação nesta disciplina.
Há de se elaborar uma nova abordagem que procure relacionar as causas
que levam o estudante a não comparecer às aulas, a não se interessar pelo estudo,
a saber porque há mais meninos em regime de constantes reprovações do que
meninas, a possuir tantas dificuldades cognitivas para compreender esta ciência tão
interessante e também, um consequente aprofundamento que nos leve a desvendar,
o que não é muito difícil de entender, os motivos que levam o professor ao
desestímulo profissional e que pode sim ocasionar um desestímulo no aluno
também que, se estiver incluso em qualquer uma dessas hipóteses acima referidas,
consequentemente será levado à reprovação escolar.
É preciso encontrar alternativas que possibilitem a todos os alunos a
aquisição do conhecimento e desenvolvimento das habilidades e atitudes desejadas.
De acordo com Hoffmann (2000, p. 145):
A observação do professor sobre suas descobertas não pode se dar de
forma absolutamente objetiva e precisa, uma vez que de educador para
educando existirão igualmente compreensões próprias de ambos os sujeitos
dessa relação. Despertaria, então, o educador para a relação dialógica da
avaliação, buscando alternativas para estabelecer sua aproximação e
descoberta dos diferentes modos de pensar. Ao mesmo tempo, deixaria de
buscar culpados para os fracassos e procuraria razões lógicas e científicas
para os “desentendimentos”.

D’Ambrósio (1986) acredita que se aprende, ou melhor, absorve-se
matemática à semelhança da linguagem, por um processo natural, tipo “osmose”
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resultante da vida em sociedade e da exposição mútua aos grupos em que está
inserido. Esses elementos a colocam fortemente arraigada a fatores socioculturais e
atribui a ela o caráter de uma atividade inerente ao ser humano, espontânea,
resultante de seu ambiente sociocultural e consequentemente determinada pela
realidade do contexto do indivíduo. Portanto Matemática e Educação Matemática,
segundo o autor, “são caracterizadas como uma ação.” (D’AMBRÓSIO, 1986, p. 36).

5 CONCLUSÃO

Deve-se acreditar que a contribuição do professor deva ser direcionada
visando o desenvolvimento total do aluno enquanto cidadão e na constante busca do
conhecimento, onde a escola é o ambiente desta busca. O professor deve atuar com
o mediador neste processo de ensinar e aprender em interações contínuas.
Considera ação como um mecanismo próprio do ser humano usado para
modificar a realidade em todos os sentidos: social, material, psíquica, ou seja, no
seu sentido mais amplo, como uma estratégia própria da nossa espécie para
impactar a realidade.
A relação entre uma ação puramente cognitiva - por exemplo, aprendizagem,
pensar - e uma ação modificadora da realidade - por exemplo, praticar o que
aprendemos, o saber - é uma relação dialética permanente. Aí reside a diferença
essencial da aprendizagem da linguagem e do ler-escrever, da aprendizagem do
contar e da aritmética.
É no processo de unir a realidade à ação que se insere o indivíduo,
claramente distinguido das demais espécies animais pelo fato de sua ação ser
sempre o resultado de uma relação dialética teoria-prática.
A conceituação de ação depende de nosso conhecimento do mecanismo
mente-corpo, de uma conceituação de criatividade e dos fatores que determinam o
ato de criar, tais como fatores sociais e culturais, necessidades e vontades.
Atualmente, o estado ainda muito pobre do nosso conhecimento, de nossa
análise, de nossa crítica sobre os determinantes socioculturais na educação
matemática contribui para os resultados desastrosos e negativos do ensino da
matemática, como baixo rendimento e, muitas vezes, perturbação no equilíbrio
psicoemocional dos sujeitos envolvidos.
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Segundo D’Ambrósio (1986, p. 39): “Na ação pedagógica, outros fatores
intervêm, também resultantes de estados psicoemocionais que encontram na
educação matemática, um campo extremamente fértil para se manifestar, embora
não exclusivamente.”
Considerando-se o âmbito sociocultural, destaca-se o difícil problema de
transmissão intercultural, onde se vê a Matemática em situação privilegiada, na base
de todo o avanço científico e tecnológico.
Constata-se através da análise histórica da Matemática, seu papel essencial
no progresso tecnológico que determina o desequilíbrio entre as nações, que
possibilitou conquista e colonização, que causou e ainda causa domínio de uma
classe social por outra. Destaca-se e identifica-se, dessa forma, uma Matemática
universal independente de fatores como língua, geografias ou economias.
O ponto mais vulnerável da matemática praticada hoje é pelo fato dela ser a
mesma para todos. D’Ambrósio (1986) acredita que “o problema dificílimo, de
transmissão cultural, leva-nos a crer mais e mais numa matemática diferenciada pelo
seu contexto sociocultural.” Surge então o problema do currículo.
Se considerarmos o sistema educacional como um todo, a matemática ocupa
um lugar de destaque, “Ler, escrever e contar” que dominou o cenário educacional
durante muitas décadas, constitui a espinha dorsal de um sistema que visa fornecer
oportunidades iguais para todos, e, ao mesmo tempo, preparar o quadro para o
avanço e a melhoria do aspecto socioeconômico e político da sociedade. A partir da
década de 90, a “Era da Informática” alterou o cenário com o papel predominante do
equipamento de processamento de informações.
Segundo D’Ambrósio (1986), embora influenciando o ler, escrever e contar, o
aparecimento dos computadores afetou diretamente a educação matemática em sua
própria natureza. Trouxe uma nova visão dentro da matemática, afetando a ação
pedagógica e o currículo, que visto como estratégia para a ação pedagógica exigiu
novos componentes.
D’Ambrósio (1986) destaca um currículo em que seus componentes básicos,
objetivos conteúdos e métodos, apareçam solidários, ou seja, ao se falar em novos
objetivos, naturalmente estão implícitos novos conteúdos e novas metodologias,
modificados solidariamente, que possibilite a ação pedagógica.
Na prática da Educação Matemática a crítica deve ser incorporada levando a
questionar a cada instante a prática e os métodos utilizados pelo professor. Ao se
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trabalhar com grupos culturalmente diferenciados e, como tal, sujeitos a todas as
peculiaridades que se aplicam à educação, exigem a criação da flexibilidade
curricular adequada.
Assim, ler, entender e aprender a Matemática é um processo que deve ser
elaborado e construído pouco a pouco. O sistema educacional deve colaborar
juntamente para que o educador realize o seu trabalho com êxito. a educação no
Brasil precisa crescer e amadurecer de forma que ambos educando e educador
possam desempenhar papéis fundamentais na sociedade sem deixar nenhum rastro
pelo caminho.
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