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O presente artigo destaca inquietações que estão causando alto índice de reprovação na disciplina de matemática de
uma escola pública da rede municipal no município de Gararu/SE. Considerando que a disciplina de matemática é
responsável em parte pelo maior índice de reprovação nas escolas brasileiras, e que muitos conteúdos que formam o
currículo de matemática não possuem uma ligação direta com o dia a dia dos alunos e ainda que as participações
reduzidas da família na aprendizagem dos filhos resultam no baixo rendimento escolar, se faz necessário identificar que
não existe um caminho que possa ser identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em
particular, da matemática, no entanto conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula são fundamentais
para que a comunidade escolar construa uma prática voltada para uma aprendizagem qualificada. Diante disto faz-se
importante identificar as principais causas que estão contribuindo para o elevado índice de reprovação.
 

1 INTRODUÇÃO
 
O presente artigo destaca inquietações do tipo: o alto índice de reprovação em Matemática nos sextos anos do ensino
fundamental, na Escola Municipal Pe. José Thomás de Aquino Menezes, no município de Gararu, Estado de Sergipe,
concentram-se exclusivamente na metodologia adotada pelos professores em sala de aula? A formação dos
profissionais da educação em matemática estará contribuindo para resultados negativos e insatisfatórios? Quais outros
fatores contribuem para que esses índices cresçam?
Considerando que a disciplina de matemática é responsável em parte pelo maior índice de reprovação nas escolas
brasileiras, e que muitos conteúdos que formam o currículo de matemática não possuem uma ligação direta com o dia a
dia dos alunos e ainda que as participações reduzidas da família na aprendizagem dos filhos resultam no baixo
rendimento escolar, se faz necessário identificar que não existe um caminho que possa ser identificado como único e
melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da matemática, no entanto conhecer diversas possibilidades
de trabalho em sala de aula são fundamentais para que a comunidade escolar construa uma prática voltada para uma
aprendizagem qualificada.
As críticas sobre a qualidade do ensino que são colocadas nos dias atuais nos trazem dúvidas quanto a função social
da escola. Um dos pressupostos para a realização do trabalho escolar é a explicativa de os seus resultados extrapolem
a sala de aula: sejam aplicados vida afora, em benefício dos alunos em seus novos estudos ou atividades práticas, e, da
sociedade, como base para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. As possibilidades de aplicar o
aprendizado, tanto na solução de problemas da vida prática como em novos aprendizados ou pesquisa, dependem da
modalidade de ensino desenvolvido.
A aplicação da aprendizagem em contextos diferentes daqueles em que foram adquiridos exige muito mais que a
simples decoração ou solução mecânica dos exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, capacidade de
análise e abstração. É importante destacar que essas capacidades são necessárias em todas as áreas de estudo, mas
a falta delas em matemática, chama a atenção.
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 “[...] Não é de se estranhar que o rendimento esteja cada vez mais baixo, em todos os níveis. Os alunos não podem
aguentar coisas obsoletas e inúteis, além de desinteressantes para muitos” (D’AMBROSIO, 1996, p.59). Também para o
professor Ubiratan D’Ambrósio, o currículo escolar matemático está ultrapassado, precisa ser renovado.
 
É muito difícil motivar com fatos e situações do mundo atual uma ciência que foi criada e desenvolvida em outros
tempos em virtude dos problemas de então, de uma realidade, de percepções, necessidades e urgências que nos são
estranhas. Do ponto de vista de motivação contextualizada, a matemática que se ensina hoje nas escolas é morta. [...]
Interessa à criança, ao jovem e ao aprendiz em geral aquilo que tem apelo às suas percepções materiais e intelectuais
mais imediatas. [...] Quando digo “mais imediatas” não estou me referindo apenas ao utilitário. Mas, igualmente, e acho
isso muito importante, ao desafio intelectual. (D’AMBROSIO, 1996, p.31).
 
Não se trata como lembra D’Ambrósio, de se reduzir o ensino a práticas utilitaristas/aplicacionistas, mas que realmente
desafiem o intelecto de nosso aluno. Assim, reconhecemos que o conhecimento matemático é cumulativo, mas isso não
basta para manter programas linearmente cumulativos, é preciso inovar nas justificativas:
 
Um bom exercício para o docente é preparar uma justificativa para cada um dos tópicos do programa – mas não vale
dar justificativas internalistas, isto é, do tipo “progressões são importantes para entender logaritmos”. Pede-se
justificativas contextualizadas no mundo de hoje e do futuro. (D’AMBROSIO, 1996, p.32).
 
Diante disto faz-se importante identificar as principais causas que estão contribuindo para o elevado índice de
reprovação nos 6º anos da EMPJTAM, na disciplina de matemática e quais as prováveis falhas que possam estar
causando esse alto índice, uma vez que é importante também listar os principais métodos que visem à melhoria da
aprendizagem na disciplina de matemática.
Partindo do pressuposto que a escola deve ser um lugar onde os alunos possam sanar suas dúvidas e aprender aquilo
que não sabem. O aluno que é reprovado mais de uma vez tem maiores chances de ser um desistente. Isso é por saber
que será fatalmente reprovado ou por já ter passado por reprovações e estar defasado em termos de idade com relação
aos demais colegas, que o aluno abandona a escola. A escola precisa criar um processo de inclusão dentro de seu
sistema de ensino, onde o aluno sinta-se inserido no grupo escolar, na escola como um todo, sabendo que ele faz parte
deste todo e que sem ele a escola não terá sentido para existir.
Desse modo, a escola precisa abrir rumos, indicar caminhos e não servir como um obstáculo. Às vezes dar notas por
provas parece à coisa mais fácil e menos trabalhosa, porém não é isso que bons profissionais deveriam fazer. Muitos
caminhos terão que ser trilhados para chegarmos a uma avaliação que melhor defina o aluno e o mesmo não chegue a
reprovação.
 
2 MÉTODO
 
2.1 AMOSTRA
Visto o grande número de alunos reprovados em matemática nos sextos anos da EMPJTAM, faz-se necessário uma
minuciosa investigação sobre a causa bem como buscar subsídios para melhorar a aprendizagem dos conteúdos
matemáticos e consequentemente diminuir o índice de repetência. Como podemos observar na tabela abaixo no ano de
2014.
 
 

TURMAS (2014) APROVADOS REPROVADOS REPROVADOS EM
MATEMÁTICA

6º A 19 08 07
6º B 13 14 12
6º C 21 18 13
6º D 19 10 08
TOTAL      

 
Tabela 1: dados das turmas no ano de 2014
2.2 INSTRUMENTO e PROCEDIMENTO
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A metodologia aplicada para a execução do presente artigo foi coleta de dados no sentido de analisar a percepção dos
alunos acerca da reprovação na disciplina matemática. Para PRODANOV & FREITAS:
“Pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências científicas. Para que um estudo
seja considerado científico, devem ser observados critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação. É
desejável que uma pesquisa científica preencha os seguintes requisitos: a existência de uma pergunta a que desejamos
responder; a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta; a indicação do grau de
confiabilidade na resposta obtida” (PRODANOV, & FREITAS, 2013, pag. 43).
 
Primeiramente pedimos a autorização na Secretaria Municipal de Educação, depois na escola em sequência aos
professores que estavam em suas respectivas salas. Explicamos aos professores qual o objetivo da pesquisa e
ressaltamos a importância do trabalho realizado. Ao término da realização da coleta agradecemos a compreensão de
todos e sua respectiva participação, no sentido da busca de melhoramento do aprendizado matemático.
 
3 DISCUSSÕES E RESULTADOS
Baseado no conhecimento de diversas possibilidades de trabalhos do dia a dia dos professores e de acordo com o
levantamento feito por professores da EMPJTAM o grande número de reprovados nos sextos anos do ensino
fundamental na disciplina de matemática foi elaborado o referido artigo com objetivo de adquirir resultados positivos no
aprendizado matemático.
Tradicionalmente a prática mais frequente no ensino da matemática é aquela que o professor apresenta o conteúdo
oralmente, partindo de definições, exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de exercícios de aprendizagem,
fixação e aplicação, e pressupõe-se que o aluno aprende pela reprodução. Considera-se que uma reprodução correta é
evidência de que ocorreu a aprendizagem.
Este conhecimento matemático aplicado nas escolas é geralmente mecânico e exato: um conjunto de fórmulas e passos
que se repetidos corretamente levam a solução do problema hipotético. Nós continuamos mostrando exemplos no
quadro, esperando que os alunos sejam capazes de resolver uma lista de exercícios exatamente iguais, ensinou
conteúdos com os quais eles jamais utilizarão a não ser nas aulas de matemática como, por exemplo: expressões
numéricas enormes, racionalização de denominadores, máximo divisor comum, entre outros.
Essa prática de ensino vem sendo utilizada ao longo dos anos e mostrou-se ineficaz, pois, a reprodução correta pode
ser apenas uma simples indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir, mas não aprendeu o conteúdo.
Dessa forma, estamos reduzindo nossa prática pedagógica a um mero treinamento baseado na repetição e
memorização; deixamos de lado a experimentação, o questionamento, a inquietação, a criatividade e a rebeldia. A
primeira consequência disso é o fracasso do processo de ensino e aprendizagem (ROCHA, 2002).
É preciso que o aluno aprenda para que serve o conhecimento, quando e como aplicá-lo. Por isso, nós, professores
temos de ir além do ensino para memorização de conceitos abstratos e fora de contato. Partindo desse pressuposto de
que o indivíduo interage com o meio e, numa nova visão de ensino aprendizagem comprometida com uma educação de
qualidade para todos, entendemos que o aluno é construtor da sua própria aprendizagem e à medida que se define o
papel do aluno perante o conhecimento, é preciso redimensionar também o papel do professor nesta nova concepção
torna-se o mediador e facilitador no processo de ensino aprendizagem.
Para Ausubel (1978) “o fator determinante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe”. Para que a
aprendizagem ocorra, conceitos relevantes e inclusivos devem estar claros e disponíveis na estrutura cognitiva do
aluno, funcionando como ponto de ancoragem. Ausubel está interessado em saber como os indivíduos aprendem
grandes quantidades de material significativo por meio de apresentações verbais/textuais? Segundo o mesmo:
“As ideias mais gerais de um assunto devem ser apresentadas primeiro e, depois, progressivamente diferenciadas em
termos de detalhe e especificidade. Os materiais de instrução devem tentar integrar o material novo com a informação
anteriormente apresentada por meio de comparações e referencias cruzadas de ideias novas e antigas” (AUSUBEL,
1978, P. 41).
 
A aprendizagem será muito mais significativa na medida em que o novo material for incorporado às estruturas de
conhecimento de um aluno e adquirir significado para ele a partir da relação com o seu conhecimento prévio. Ao
contrario, será mais mecânica ou repetitiva na medida em que se produz menos essa incorporação e atribuição de
significado, e o novo material será armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura
cognitiva.
Partindo para os resultados da pesquisa no tocante à reprovação em matemática no ano de 2014, podemos perceber
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através dos dados abaixo que:
 
Gráfico 1:  para dados gerais dos anos
 

TURMAS (2014) TOTAL DE
ALUNOS PORCENTAGEM

6º A 27 22%
6º B 27 22%
6º C 39 32%
6º D 29 24%
TOTAL 122  

Dentro da pesquisa realizada podemos perceber que o quantitativo de alunos nos 6º anos frequentando a escola no ano
de 2014 é um número bastante significativo, não sendo a frequência um ponto de interferência no aprendizado, quando
comparado com a reprovação, pois podemos verificar nos bancos de dados da secretaria da escola que não ocorreu
desistência nem evasão escolar nos anos abordados.
 
Gráfico 2: para dados de aprovação
 
 

TURMAS (2014) APROVADOS
6º A 70%
6º B 48%
6º C 54%
6º D 65%
TOTAL  

 
 
Gráfico 3: para dados de reprovação
 
 

TURMAS (2014) REPROVADOS
6º A 30%
6º B 52%
6º C 46%
6º D 35%
TOTAL  

 
 
Ao analisarmos os dados quanto à aprovação e reprovação dos alunos nos 6º anos do ensino fundamental podemos
detectar uma variação em sua totalidade. Três das quatro turmas analisadas ultrapassaram a média. Quanto à turma
que obteve baixo índice, tomamos o conhecimento que o diretor da escola na execução das políticas chamadas de
públicas para efetivação da matrícula dos alunos, separou segundo o mesmo, “os alunos problemas”, ou seja, com
índices de reprovação no mesmo ano por duas vezes e conhecimento prévio da matemática abaixo do esperado,
criando assim um ambiente de exclusão e preconceito dentro do próprio ambiente educacional, o que retrata uma
atitude equivocada, quanto à separação destas turmas.
Contradizendo esta situação ocorrida temos a convicção que a escola é responsável pela promoção do
desenvolvimento do cidadão, no sentido pleno da palavra. Então, cabe a ela definir-se pelo tipo de cidadão que deseja
formar, de acordo com a sua visão de sociedade. Cabe-lhe também a incumbência de definir as mudanças que julgam
necessárias fazer nessa sociedade, através das mãos do cidadão que irá formar, mudanças estas de forma significativa,
buscando sempre o aprendizado e não a exclusão.
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Gráfico 4: para dados de reprovação na disciplina de matemática
 
 

TURMAS (2014) REPROVADOS EM MATEMÁTICA
6º A 25%
6º B 44%
6º C 33%
6º D 28%
TOTAL  

 
 
 
Partindo para a análise em relação à disciplina de matemática e os índices de reprovação, percebemos que nesta
disciplina em todas as turmas encontramos uma relação muito grande de reprovados, ou seja, para 30% reprovados no
6º A, 25% reprovaram em matemática; para 52% no 6º B, 44% reprovaram em matemática; para 46% no 6º C, 33%
reprovaram em matemática e; para 35% no 6º D, 28% reprovaram em matemática.
Diante destes dados podemos afirmar que esta instituição de ensino necessita de transformações pedagógica para que
esta realidade seja modificada, no sentido de buscar qualidade. A prática docente deve apresentar características
diferenciadas daquelas já são utilizados em sala de aula. É importante ressaltar que todo o trabalho pedagógico deverá
ter tônica integrativa das diferentes áreas do saber, de modo que haja um real trabalho de cooperação e troca dialógica,
desde o planejamento das ações propostas interdisciplinarmente, até a sua execução e avaliação. Trata-se, pois, do
que se pretende alcançar: a complementaridade das diferentes disciplinas para que possa iniciar o trabalho de redução
dos índices de reprovação. Acreditamos que a formação de uma equipe escolar comprometida com o ensino de
qualidade possibilitará um trabalho de sucesso, onde através desta, serão destacados pontos de partida e de chegada;
ocorrerá uma maior promoção de troca de informações; acontecerá a realização de comunicações de descobertas e
aquisições através de uma melhor avaliação no processo de aprendizagem e o replanejamento para correção de rotas
de aprendizagem.
Cabe também ao professor desenvolver nos alunos a competência para resolver problemas de qualquer natureza:
compreender uma situação analisar e selecionar os dados, mobilizar conhecimentos, formular estratégias de maneiras
organizadas, validar os resultados e, propor novas situações, para isso, no entanto o professor de matemática deve
estar preparado para trabalhar o erro dos alunos, pois na aprendizagem escolar o erro é inevitável e, muitas vezes pode
ser interpretado como um caminho para buscar o acerto. Quando o aluno ainda não sabe como acertar, faz tentativa, à
sua maneira, construindo uma lógica própria para encontrar a solução. Por outro lado, quando professor consegue
identificar a causa do erro, ele planeja a intervenção adequada para auxiliar o aluno a avaliar o caminho percorrido.
Há muitos fatores envolvidos para que os altos índices de reprovação venham a evidencia na disciplina de matemática.
Ser professor hoje (Gadotti, 2004, p. 21) é viver intensamente o seu tempo, com consciência e sensibilidade. Não se
pode imaginar um futuro para a humanidade sem professor. Eles não só transformam a informação em conhecimento e
em consciência crítica, mas também formam pessoas. Eles fazem fluir o saber, porque constroem sentido para a vida
dos seres humanos e para a humanidade, e buscam, numa visão emancipadora, um mundo mais humanizado, mais
produtivo e mais saudável para coletividade. Por isso eles são imprescindíveis. Nesta descrição do que deva ser o
professor, não tem mais espaço para professores donos de um saber, mas só aqueles que tenham a humanidade de
ser também eles aprendizes e a única diferença que os separa de seus alunos é que professores são profissionais do
ensino e por isso comprometidos com o aprender e ensinar.
 
 
 
 
 
 
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A matemática é essencial em nossa vida, uma vez que todas as pessoas independente de grau de instrução a utilizam
diariamente, sendo que algumas vezes de forma intuitiva, passando despercebidamente, o que faz com que alguns
alunos pensem que não conhecem a matemática. Esta discrepância, entre objetivos e práticas provocam um prejuízo
social onde desta maneira, desprezamos a possiblidade de formar pessoas críticas. Assim, a matemática, enquanto
parte integrante dos currículos, deve ser trabalhada com significados contribuindo para o desenvolvimento do aluno,
preparando-o para o pleno exercício da cidadania.
Nesta perspectiva, o ensino e o aprendizado de matemática deve ser muito mais do que, manejar fórmulas, utilizar
regras e técnicas, reconhecer símbolos, cálculos padronizados e resolver problemas contextualizados. É acima de tudo,
interpretar, sensibilizar-se para perceber os problemas através da construção de ferramentas conceituais, criação de
significados, tanto quanto saber equacioná-los ou resolvê-los.
Além disso, um profissional que não está qualificado não pode desempenhar a sua função com qualidade, por isso
ressaltamos a importância da firmação continuada do professor, por entendermos que é esta a única maneira de
proporcionar a construção permanente do conhecimento necessário, uma vez que os alunos só adquirirão uma postura
crítica em relação aos conhecimentos matemáticos se, através de um trabalho competente do professor, tornarem-se
capazes de interpretar, analisar e comparar as informações matemáticas que lhes chegam no dia a dia, avaliando suas
consistências e veracidades.
Enfim, desta forma possibilitaremos ao nosso aluno desenvolver uma ação transformadora sobre si mesmo na tentativa
de criar subsídios que derrubem os altos índices de reprovação.
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