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Resumo: O presente artigo busca investigar e refletir sobre o fracasso escolar dos alunos e a

relação com as práticas avaliativas adotadas pelos professores de Matemática na educação básica.

Partimos da premissa pré-formulada pelos alunos que a “Matemática é difícil” e que não são

capazes de entendê-la. Diante disso, faremos uma revisão bibliográfica com os autores: Hoffman

(2014), Bicudo (2005), Saul (2010) entre outros, buscando entender por que os estudantes

decoram as fórmulas e não conseguem aprender Matemática. Assim, o modelo avaliativo adotado

pelo professor de Matemática tem consequência na vida escolar e no modo como os estudantes

fazem suas estratégias de estudo, ou seja, o sistema de ensino baseado na repetição de cálculos e

memorização para passar nas provas e instaura aversão contra a disciplina refletindo na

aprendizagem desse conhecimento.

Palavras-chaves: Ensino de Matemática, Modelo avaliativo, Educação.

Abstract: This article seeks to investigate and reflect on school failure of students and the

relationship with the evaluation practices adopted by mathematics teachers in basic education. We

start from the pre-made premise for students that "Math is hard" and who are not able to

understand it. Therefore, we will do a literature review to the authors: Hoffman (2014), Bicudo

(2005), Saul (2010) among others, seeking to understand why students decorate the formulas and

can not learn mathematics. Thus, the evaluation model adopted by the mathematics teacher has

consequence in school life and how students make their study strategies, ie the education system
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based on repeat calculations and memorization to pass the tests and establishes aversion against

discipline reflecting on learning of this knowledge.

Keywords:MathematicsEducation,evaluativemodel, Education

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Matemática ao longo das décadas se caracterizou pelos professores passarem os

conteúdos e os alunos adquirem e demostrar que “aprenderam” nas provas ou avaliações. Assim,

a forma com que o professor aborda os conteúdos e avalia os seus estudantes de modo subjetivo

contribui para reforçar ou desfigura a fama de “difícil” que caracteriza a Matemática. Essa

abordagem é discutida por vários autores como: Bicudo (2005), Aquino (1997), Carraher et. al.

(1995) que trabalham buscando refletir os impactos desse sistema conteudista e de cobrança nas

“avaliações” na vida dos estudantes, visto que a grande maioria não conseguem aprender e

buscam métodos de decoração para receber uma boa nota nos teste e ser aprovado na disciplina.

Para que possa ocorrer uma desmistificação acerca da Matemática, é imprescindível que o

professor esteja aberto ao diálogo e que procure meios para tornar o ensino desse conhecimento

agradável, visto que o processo de ensino/aprendizagem é dinâmico e não estático fixando em

decoração de fórmula sem a contextualização do porque e para que devo estudar Matemática.

Nessa perspectiva é importante observar os modelos avaliativos adotados pelos professores, e

questinar-se: será que tal modelo interfere nas estratégias de estudo dos alunos?

Até que ponto isso é benéfico ou maléfico para o ensino-aprendizagem de Matemática?

Como os testes impulsionam o fracasso escolar na disciplina de Matemática?

São questões pertinentes que buscaremos ao longo do escrito encontrar possíveis explicações e

esclarecimentos.

2. “AVALIAÇÃO” E O FRACASSO ESCOLAR NO ENSINO DE MATEMÁTICA

O ensino de Matemática é trabalhado didaticamente pelos docentes com base no modelo

tradicional de transmissão de conteúdo do meio externo para o interno, ou seja, da experiência e

conhecimento específico que o professor detém para os alunos que em tese devem captar e

demostrar que entendeu o que foi passado em sala de aula nas “avaliações”. Assim, a postura do

professor se destaca como o único que possui o saber que é ensinado na escola.

[...] o conhecimento matemático é visto como externo ao sujeito: o

seu ensino ocorrer por transmissão dos conteúdos centrados no

objeto e a aprendizagem acontece por cansativos treinamentos que
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geram a retenção de informações. O professor tem o papel ímpar de

detentor e transmissor de conhecimento, e o aluno, por sua vez é

tratado como sujeito passivo, receptor e reprodutor de informações

(SILVA, 2012, p.91).

A postura desse docente se fixa na repetição de exercícios de forma cansativa, pois se acredita que somente através da

repetição dos mecanismos certos para a obtenção das respostas certas dos exercícios os alunos vão adquirir o

conhecimento matemático.

Nenhuma palavra era dita, nenhum questionamento levantado sobre

esses modos de fazer e de pensar. Nada se perguntava sobre o

objetivo e o significado desta atividade que se chama Matemática.

Havia subjacente a idéia de fazer Matemática, sem refletir-se sobre

essa ação. Havia uma preocupação com as respostas a serem

obtidas, com os modos de procedimento já estabelecidos, de forma

tal que não se permitia um distanciamento das palavras usadas para

que se pudesse captar as idéias a elas subjacentes (BICUDO, 2005,

p.14).

De acordo com Silva (2012), esses profissionais compreendem que o conhecimento se baseia no acúmulo de fatos e

informações que supervaloriza as resposta corretas e a reprodução literal de questões resolvidas tanto na sala de aula

como dos livros didáticos.

Diante disso, a Matemática é vista pelos alunos como um código indecifrável que não vão conseguir entender ou

aprender, visto que a postura e metodologia do profissional da educação impõem um conhecimento estruturado e

pronto. Além disso, deve ser reproduzido igualmente, sendo frequentemente utilizado teste e provas para saber se

estão fazendo as questões do jeito que lhe foram ensinados impedindo dessa forma que os estudantes formulem

questionamento e seu próprio conhecimento. Por isso,

[...] ao desconsiderar o processo de construção do conhecimento

matemático, esse modo de ensinar não permite que a criança seja

encorajada a pensar ativa e autonomamente em todas as situações.

Com efeito, quando as escolas ensinam tradicionalmente, elas coíbem

o desenvolvimento da autonomia das crianças reforçando sua

heteronomia e, assim procedendo, impõem grandes limites ao

essencial desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. (KAMII,

1987 apud SILVA, 2012, p.93)

Para os estudantes, a Matemática ensinada na escola não tem nenhuma ligação com o seu dia-a-dia, visto que muitos
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no cotidiano a utilizam de forma sutil e dentro da instituição escolar não conseguem entender os assuntos e exercícios

que o docente trabalha em sala. Assim para que possa acontecer uma aprendizagem eficaz, onde os conteúdos são

interessantes para os alunos, se faz necessário que o professor estabeleça uma relação entre o conhecimento específico

da matéria, no caso a Matemática, e as atividades cotidianas dos alunos demostrando dessa forma que a Matemática

está em todos os lugares e pode ser aprendida de várias formas.

A aprendizagem de matemática na sala de aula é um momento de

interação entre a matemática organizada pela comunidade científica,

ou seja, a matemática formal, e a matemática como atividade

humana. [...] Enquanto atividade humana, a matemática é uma

forma particular de organizarmos os objetos e eventos no mundo.

Podemos estabelecer relações entre os objetos de nosso

conhecimento, conta-los, medi-los, soma-los, dividi-los etc. e verificar

os resultados das diferentes formas de organização que escolhemos

para nossas atividades (CARRAHER ET. AL., 1995, p.12).

Outro ponto importante é a forma que os exercícios e “avaliações” são elaborados para acompanhar a aprendizagem do

aluno. Devemos esclarecer que em geral os professores utilizam avaliação como sinônimos de prova o que é uma ideia

errônea, pois segundo Sant’Anna (1995) a avaliação é um instrumento para articular uma comparação do que foi

alcançado e o que se pretende atingir se propagando de forma contínua em vários momentos e formas e não somente

com um teste objetivo. As provas e exercícios na grande maioria se colocam com uma linguagem objetiva e curta, por

exemplo, resolva as seguintes questões; esse pequeno trecho demostra a não existência de contextualização reflexiva

que trabalhe o sentido lógico dos alunos e sim a repetição de métodos prontos para obter resultados corretos.

Assim,

[...] Os métodos que simplificavam a obtenção das respostas eram

exaustivamente estudados para as provas tal qual um simples

processo, uma sequência de ações rígidas, como se tais métodos não

encerrassem, eles mesmo, idéias outras em suas concepções

(BICUDO, 2005, p.17).

Por consequência, a pressão pela obtenção das notas faz com que a repetição do método e questões resolvidas

contribua para a manutenção da decoração dos cálculos e a não aprendizagem dos assuntos e o que se percebe é que

mesmo sem entender os alunos resolvem as questões e conseguem obter nas provas excelentes notas, entretanto a

ideia da aprendizagem vinculada com a obtenção da nota não pode ser tomada como verdade, pois o fracasso escolar

se concretizana reprodução dos métodos prontos o quenão condiz com a aprendizagem dos assuntos pelos estudantes.

A ênfase maior da avaliação está quase totalmente nos produtos ou
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resultados. O avaliador mede o êxito docente ou de um programa de

ensino de modo semelhante a como um agricultor comprova a

eficiência de um fertilizante (SAUL, 2010, p.43).

Sendo isso, é posterior colocado em cheque, por exemplo, com a seleção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),

onde muitos alunos são classificados como excelentes com ótimas notas no sistema educacional público/particular e não

conseguem entrar na Universidade, pois a didática e modelos avaliativos são empregados pelos professores sem a

preocupação em um desenvolvimento pleno da aprendizagem com autonomia de ideia o que pode gerar discussão

colocando sua posição de autoridade em evidencia podendo ser abalada.

Aprendíamos a conviver com o nosso não entendimento das coisas e,

assumindo aqueles procedimentos como verdades inquestionáveis,

cujas origens desconhecíamos quase todos, íamos seguindo o curso

do nosso aprendizado da Matemática, construindo certezas sobre

antigas dúvidas, agora também assumidas como certezas. Era a

reprodução de uma situação, onde os alunos mesmo quando bem

sucedidos estavam sendo mal preparados.[...] Havia subjacente a

essa forma de ensino uma concepção de homem como um ser

naturalmente passivo, concepção que moldava as atitudes de

professores e alunos dentro de uma ideologia dominante que

contribuía para reproduzir uma Escola e manter a sociedade que a

sustentava. Foram muitos os ex-companheiros que ficaram pelo

caminho, foram muitos aqueles para os quais as Universidades

fecharam as portas. Isso leva a pensar nesse ensino da Matemática

como filtro social (BICUDO, 2005, p.17-18).

Diante disso Libâneo (1994) afirma que “nestas circunstâncias, o professor exclui o seu papel como docente, isto é, o

de assegurar as condições e meios pedagógico-didáticos para que os alunos sejam estimulados e aprendam sem

necessidade de intimidação”, a postura do professor e o seu modo como ensina faz os alunos se interessarem ou

desinteressarem pela disciplina.

Neste sentido, a proposta da resolução de problemas é baseada na perspectiva do desenvolvimento da aprendizagem a

partir da resolução das situações problemas, mas incentivando os alunos a utilizarem os conhecimentos prévios e os

conceitos em novas situações sendo uma forma de aprender o conhecimento matemático, tais atividades de resolução

são acompanhados pelo docente que tem a função de orientar, instigar para que o estudante encontro caminhos para

resolver os problemas.

Assim, essa metodologia vincula a matéria com todos os conhecimentos prévios tantos os formas como os informais

encontrados no dia-a-dia dos estudantes, ou seja, a resolução de problemas simplifica o assunto e desenvolve o
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raciocínio lógico levando-os a fazer interpretações e resolver os problemas contextualizados, diante disso, o aluno cria

autonomia para aprender a Matemática sem se restringir as questões resolvidas dos livros.

Diante disso, a resolução de problemas tem por objetivo:

[...] usar um problema detonador ou desafiador que possam

desencadear o ensino e a aprendizagem de conhecimentos

matemáticos, trabalhar com problemas abertos, usar a

problematização ou a formulação de problemas e projetos (DINIZ;

SMOLE, 2001, p.88).

Entretanto, quando adotamos os exercícios tradicionais para a fixação das fórmulas condicionamos o ensino baseado

em métodos e não na reflexão fazendo do saber uma ferramenta burocrática de obrigação levando de forma oculta a

preparação dos estudantes para desempenhar uma função na divisão do trabalho, ou seja, a resolução mecânica das

questões e provas que acompanha se os procedimentos estão corretos é um “treinamento” para desempenharem um

trabalho mecanizado e seguindo ordens de superiores condizendo com ordem e superioridade passada na escola. Dessa

forma os exercícios são reflexos das “avaliações” contribuindo para a manutenção de um fracasso da aprendizagem e

fortalecimento da mecanização de procedimentos.

[...] Alunos acostumados de forma contínua à passividade, que por

não terem uma visão esclarecedora do que ocorria, imersos no

cotidiano da Escola, iam, pouco a pouco, introjetando uma sensação

de impotência, de separação do professor e, ao mesmo tempo, de

dependência quando solicitados a resolver situações fora dos padrões

a que estavam acostumados. [...] O professor era aquele que viria a

encher suas cabeças vazias, restando-lhes acatar métodos e

conteúdos (BICUDO, 2005, p.18).

Assim, segundo Aquino (1997) a escola se constitui como uma fábrica de excelência e estabelecedora de hierarquia

sendo responsáveis por essa organização hierárquica os próprios professores, pois aqueles alunos que não se encaixam

no sistema político educacional são considerados maus alunos não havendo um tratamento para elevar o nível de

conhecimento desses alunos, mas sim sua exclusão e privação do saber. Essa classificação impulsiona a competitividade

e em caso extremo o ódio entre os alunos, àqueles que estudam e tiram notas boas são excluídos sendo apelidados e

zombados pelos colegas que não conseguiram excelentes desempenhos nas provas. Vale ressaltar que essa Matemática

ensinada nas escolas é impulsionada por uma pressão externa “a sociedade”, pois tais ensinamentos explícitos e

implícitos devem ser utilizados para resolver possíveis problemas que ocorram no local de trabalho. Por isso,

A visão sociocultural de inteligência propõe que a escola participe do

processo de desenvolvimento da inteligência da criança ao lhe

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/o_papel_da_avaliacao_e_o_fracasso_escolar_no_ensino_de_matematica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.6-10,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



oferecer acesso a instrumentos e objetos simbólicos, com sistemas de

numeração, que amplificam sua capacidade de registrar quantidades,

lembrar e solucionar problemas (NUNES, 2009, p. 43).

Nessa perspectiva, para o desenvolvimento de uma sociedade mais solidária e menos competitiva,o trabalho do docente

na sala de aula tem que ter um objetivo claro visando à emancipação dos alunos através do conhecimento que será

adquirido, como afirma Hoffman (2014) “[...] Temos que retirar os alunos do anonimato da sala de aula e procurar

conhece-los em profundidade, abrindo espaço para o diálogo, o improviso, sem tantas normas e determinações”,

tornando o processo de ensino-aprendizado dinamizado e com diferentes metodologias de ensino baseado na

desmistificação de tabus trazendo simplificação emostrando para os estudantes a importância de se aprender

Matemática e sua utilização no cotidiano, criando dessa forma um novo tipo de relação mais próxima com os

estudantes.

A partir disso, a mudança de pensamentos proporciona atingir um salto qualitativo na forma de aprender, mas é preciso

que a escola mude o sistema de atribuição das notas de teste para avaliação visando um acompanhamento da

aprendizagem em diferentes momentos não somente com a nota obtida na prova, ou seja, o docente e a instituição de

ensino devem fornecer uma assistência trabalhando as dificuldades que os alunos apresentarem com o conteúdo e

instigando a resolver os problemas de forma autônoma sem expor os resultados. Além de proporcionar um

desenvolvimento igualitário de conhecimento o professor deve refletir suas práticas metodológicas e didáticas para

desenvolver ações no contexto da sala de aula possibilitando que todos os estudantes consigam aprender os conteúdos

matemáticos de forma significativa desvinculando da visão aterrorizada construída de forma errada sobre a Matemática.

Neste sentido o professor deve:

[...] compreender como os alunos aprendem e constroem suas ideias;

ter habilidade em planejar e selecionar tarefas e, assim, fazer com

que os alunos aprendam Matemática num ambiente de Resolução de

Problemas; ter habilidade em integrar diariamente a avaliação com o

processo de ensino a fim de melhorar esses processos e aumentar a

aprendizagem (BICUDO, 2005, p. 219).

Entretanto, essas medidas refletem em mudar a estrutura da escola que exclui os estudantes com notas baixar e não

busca trabalhar os erros cometidos para promovendo uma discussão do porque está errado e os possíveis caminhos

para encontrar a resposta certa, sendo somente um simples aparelho que exclui os estudantes que não atingiram a

meta/nota. Por isto,

É dentro dessa mesma perspectiva de modificação na estrutura e na

organização das práticas escolares que focalizamos o tema da

avaliação: como uma porta de entrada para discutirmos alternativas
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e possibilidades de superação do fracasso escolar ainda tão presente

em nossas escolas hoje (AQUINO, 1997, p.115).

Além disso, o docente ao identificar as dificuldades dos alunos quanto a contextualização das questões devesse revisar

suas práticas para possibilitar aos estudantes entender e desenvolver o raciocino lógico que está implícito nas questões.

Pois, tais alunos culturalmente são condicionados a responder questões somente com a aplicação das fórmulas, o que

deve ser trabalhado promover o desenvolvido do sentido lógico do alunado por uma interpretação das questões

propostas nas avaliações. Diferentemente do objetivo que o sistema educacional propõe de desenvolvimento de

competência mecanizada. Assim sendo,

Uma causa para esse fato está na forma desinteressante e pouco

reflexiva em que se dão as atividades de ensino. A dificuldade pode

estar no fato de se passar uma imagem de que a Matemática é, por

excelência, o lugar das abstrações, enfatizando-se seus pontos

formais e distanciando-a da realidade, tanto para quem aprende

como para quem ensina (SILVA, 2005, p.7).

Dessa forma, as avaliações buscam compreender o que os alunos conseguiram aprender sobre o assunto abordado.

Tais avaliações podem ser feitas de várias formas com uma dinâmica de grupo, utilização de jogos matemáticos que

abordem os conteúdos estudados, entre outros ficando a cargo da imaginação do professor criar maneiras que os

estudantes aprendam e gostem da Matemática. Assim:

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um “aprender”

mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz.

Muito menos um “aprender” que se esvazia em brincadeiras. Mas um

aprender significativo do qual o aluno participe raciocinando,

compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e

superando, assim, suavisão ingênua, fragmentada eparcial da

realidade (SILVA, 2005, p.8).

Diante disso, Aquino (1997) nos revela que para que exista o desenvolvimento pleno do aprendizado baseado em

avaliações continuas de acompanhamento das dificuldades dos alunos é preciso que exista uma parceria de confiança

onde o professor crie um ambiente que proporcione aos estudantes mostrarem suas dúvidas e anseios estabelecendo

uma troca promovendo a aprendizagem por meio de uma ajuda recíproca contra o fracasso escolar nas aulas de

Matemática. Além disso, os assuntos se tornam mais significativos e atrativos para os alunos quando se trabalha com a

resolução de problemas de maneira que cultiva o interesse e a vontade de aprender oportunizando aos mesmos

momentos de expressarem ideias, discussões e não simplesmente decorar a resolução das questões para obter notas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O fracasso escolar é promovido por uma didática tradicionalmente autoritária baseada na reprodução para passar nas

provas. Assim os testes são tratados como ferramentas de controle do ensino que punem os que erram com baixas

notas, promovendo discriminações e injustiças sociais.

Diante disso, trabalhar os erros cometidos com uma metodologia dinâmica, a resolução de problemas e as avaliações de

acompanhamento e outras atividades que promovam discussões demostrando a utilidade daqueles assuntos

matemáticos no dia-a-dia facilitando a compreensão e consequentemente o aprendizado de tal conhecimento. Dessa

forma, a Matemática quebra com sua ideologia de ser o “bicho papão”, demostrando que utilizamos de forma implícita

no cotidiano está ciência.

A partir das avaliações de acompanhamento se espera o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos se criando uma

nova dinâmica de relacionamento entre os alunos que buscam a cooperação para acharem a resolução das situações

problemas e de professor-aluno ou vice-versa diferentemente da relação tradicional de aluno receptor de conteúdo, pois

nessa nova relação o tratamento é baseado na cumplicidade entre os mesmos promovendo a autoestima, facilitando o

aprendizado dos estudantes.
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