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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho trata da experiência vivenciada em sala de aula pelas bolsistas do 

Programa de Iniciação à Docência (Subprojeto PIBID Matemática) da Universidade Federal 

da Paraíba. As turmas em que foram realizadas as intervenções são de 1º e 2º anos do Centro 

Estadual de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário, (CEEAS), em João Pessoa, PB. 

Após três meses de acompanhamento das aulas do professor titular de matemática na 

Escola, percebemos que, durante as exposições do conteúdo e no decorrer das resoluções de 

exercícios, os educandos apresentavam dificuldades em trabalhar alguns conteúdos 

elementares do currículo do ensino fundamental. Juntamente com o coordenador da área e o 

professor supervisor, idealizamos uma pesquisa que pudesse nos auxiliar no sentido de 

apontar quais seriam os conteúdos mais significativos para a construção do conhecimento dos 

estudantes que ora se preparam para a vida profissional. 

A nossa pesquisa foi estruturada contendo um breve questionário e dez questões de 

matemática, abrangendo desde as operações básicas de adição, subtração, multiplicação e 

divisão até função do primeiro grau, noções de geometria, relações com números naturais e 

fracionários. 

Não tivemos a pretensão de estudar profundamente as dificuldades demonstradas pelos 

discentes quanto ao processo ensino-aprendizagem em matemática. Limitamo-nos a aferir, via 

resolução de questões, pontos que possam nos fornecer dados importantes para, em seguida, 

construirmos uma alternativa de contribuição para os educandos do CEEAS. 

Como atividade do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), o 

objetivo deste trabalho foi identificar algumas dificuldades apresentadas pelos estudantes do 

1º ano do Ensino Médio no que diz respeito aos conteúdos básicos do ensino fundamental, do 

Centro Estadual de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário, unidade escolar do sistema 

público de educação da Paraíba. 

 

https://plus.google.com/116970832744414256590/about?gl=br&hl=pt-BR
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), o ensino 

médio tem como finalidades centrais consolidar o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

durante o nível fundamental, e também, preparar o cidadão para o exercício do trabalho e da 

cidadania, a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e a compreensão dos 

processos produtivos. 

A construção do conhecimento é um processo gradual, portanto, baseado nas 

orientações curriculares para o ensino médio, destacamos a importância da aprendizagem 

adquirida na etapas anteriores. 

 Portanto, concluído o ensino fundamental, espera-se que o estudante chegue ao ensino 

médio, com habilidades matemáticas, capazes de resolver situações problemas, fazendo uso 

do conhecimento da aritmética, da álgebra, geometria, métrica, além disso, consiga selecionar, 

organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las com senso crítico. 

  

METODOLOGIA 

 

 Vivenciando o dia a dia da sala de aula na Escola Sesquicentenário, como bolsistas do 

PIBID, observamos, através dos questionamentos dos estudantes, que eles chegam ao ensino 

médio trazendo algumas lacunas de aprendizagem de conteúdos que deveriam dominar, 

saberes estes que são indispensáveis para o desenvolvimento da construção do conhecimento 

matemático necessário à compreensão dos novos conteúdos do ensino médio e dos que virão 

no seguimento de suas formações profissionais. 

 Visando verificar um pouco estas lacunas, foi aplicada uma pesquisa contendo 

questões abertas de matemática, partindo das operações mais elementares até um nível de 

abstração compatível com os conteúdos aplicados nas séries do ensino fundamental. 

 O Centro Estadual de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário abrange seis turmas de 1º ano 

do ensino médio, cada uma com 35 estudantes, totalizando 210 pessoas. A pesquisa foi aplicada em 

uma amostra com 122 educandos, atingindo, assim, 58,09% do total. 

 A fim de traçar um perfil dos entrevistados, aplicamos também um resumido 

questionário de caráter socioeconômico, contendo perguntas sobre gênero, faixa etária, 

condição de moradia, renda familiar, nível de escolaridade dos pais, bem como, sobre o 

relacionamento com a matemática. 

https://plus.google.com/116970832744414256590/about?gl=br&hl=pt-BR
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 As questões de matemática foram formuladas, tomando como base a Matriz de 

Referência de Avaliação do Ensino de Matemática na educação básica. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Quanto ao gênero, constatamos que a amostra apresentou equilíbrio, sendo constituída 

de 53,28% de homens e 46,72% de mulheres. Estes são jovens, que, na maioria, 68,85%, 

estão na faixa etária entre 15 a 16 anos, residindo em casa ou apartamento de propriedade 

familiar, cuja renda apresenta os seguintes dados: 4,01% vivem com menos de um salário 

mínimo; 33,88% estão entre os que dispõem de um a dois salários; 36,88 percebem mais de 

dois salários; 22,95% não souberam informar quanto a família gasta mensalmente e 2,56% 

optaram por não responder a essa questão.  

 Sobre as respostas dadas quanto ao nível de escolaridade, os pesquisados vivem num 

ambiente onde 45,04% dos pais se encontram entre os que não concluíram o ensino médio 

completo e as mães, nesta faixa, chegaram aos 36,90%. Por outro lado, 46,85 dos pais estão 

entre os que ou terminaram o ensino médio ou concluíram o ensino superior. Neste sentido, 

verificamos entre as mães que 52,40%, ou terminaram o ensino médio ou concluíram o ensino 

superior. Com pós-graduação, aparecem 8,11% de pais e 10,70% das mães. 

 Dos 122 da amostra, 56,10% declararam que sempre estudaram em escolas públicas e 

72,95% concluíram o ensino fundamental no Sesquicentenário. 64,75% afirmaram já terem 

escolhido o curso superior a ser seguido, matemática estará presente nesta escolha para cerca 

de 36,06%. 

 Analisando as respostas de conteúdos matemáticos, verificamos que 92 educandos, 

representando 75,41%, acertaram a primeira questão. Nesta, a ideia sugerida é o cálculo 

simples de multiplicação diante de uma situação vivida em família e, de acordo com a matriz 

de referência de avaliação de matemática, o número de acertos demonstra que a maioria foi 

capaz de utilizar procedimentos de cálculo de multiplicação e/ou divisão envolvendo números 

naturais. Apenas 4,92% deixaram de resolver a questão.  

 Acompanhando o mesmo objetivo da primeira questão, com um pouco mais de 

dificuldade, abrangendo as quatro operações básicas de adição, subtração, multiplicação e 

divisão, verificamos que o número de acertos foi de 66,40% e 13,93% de erros.  

 Na terceira questão, esperávamos que pelo descritor da matriz de referência de 

avaliação, o educando estivesse habilitado a resolver problemas, utilizando a adição ou 
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subtração com números racionais representados na forma fracionária. Dos 122 educandos, 

77,00% não obtiveram êxito, enquanto que apenas 3,27% responderam corretamente. 

 A questão seguinte objetivava verificar se o estudante estava apto a ordenar ou 

identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Os resultados mostraram que 

49,18% desenvolveram a resposta correta e 32,79% não obtiveram êxito. Continuando, com o 

intuito de verificar o desempenho ao resolver situação-problema envolvendo cálculo simples 

de porcentagem, 59,83% acertaram a quinta questão, enquanto 27,87% deixaram em branco e 

18,03% responderam incorretamente. 

 Exigindo um pouco mais de atenção, o educando foi instigado a calcular o valor 

numérico de uma expressão, verificamos que 90,98% ou erraram ou deixaram em branco, 

percentual bastante elevado. 

 A sétima questão exigia que o estudante demonstrasse habilidade para identificar e 

obter as respectivas soluções de equações e inequações, porém, como apresentava dubiedade 

de interpretação, decidimos desconsiderar.  

 A oitava questão pedia que os estudantes fossem capazes de resolver situação-

problema envolvendo função do primeiro grau. 35,24% deles conseguiram resolver 

corretamente e 25,42% erraram. 

 Com conteúdo de geometria, a penúltima questão verificou a competência em resolver 

problemas com noções de volume. 75% deixaram a questão em branco; dos que tentaram 

resolver, apenas um estudante o fez corretamente e 23,78% incorretamente. 

 Por fim, a última pergunta da pesquisa analisava a capacidade de identificar a relação 

entre a representação algébrica e geométrica de um sistema de equação, ler o gráfico, observar 

os valores comuns a duas retas e obter as constantes. Nesta, foi significativo o percentual de 

estudantes que nem tentaram uma resposta, atingindo 81,97%, enquanto que 6,56% 

conseguiram responder satisfatoriamente. 

 
Tabela – Número de estudantes de acordos com as respostas apresentadas. 

Questões\respostas 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

CORRETAS 92 17 4 60 73 11 0 43 1 8 
ERRADAS 24 81 94 40 15 59 0 31 29 14 
BRANCO 6 24 24 22 34 52 122 48 92 100 

 
122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 
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Gráfico – Percentuais de acertos, erros e respostas em branco. 

 

Fonte: Construção das autoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Faz-se mister levar em conta o caráter informal de que se revestiu esta atividade, para um 

grupo de estudantes que estão habituados a serem avaliados com comunicação e preparação prévia. 

Talvez isto explique a razão de tão elevado número de questões deixadas em branco. No entanto, 

não podemos desconsiderar que a maioria das questões apresenta conteúdos elementares do ensino 

fundamental e que o teste foi aplicado quando os educandos já estão no terceiro bimestre do 1º ano 

do ensino médio, mostrando-nos que grande parte não adquiriu os conhecimento matemáticos 

necessários à compreensão dos conteúdos da fase que agora estão inseridos. 

 Ao propor o levantamento de natureza socioeconômica, intentamos apenas ter uma visão 

mais humanizada do educando, contextualizando-o no processo educativo social, embora não nos 

seja possível analisar todas as relações que a pesquisa poderia nos proporcionar. Vale salientar que 

este trabalho ainda está em desenvolvimento, pois entendemos e somos referendados pelo pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) que a atividade matemática é resultado de uma 

construção e apropriação de um conhecimento pelo estudante. Dessa maneira, ratificamos que nossa 

pesquisa apresenta algumas etapas a serem concluídas. Portanto, como uma construção em 

permanente evolução, propomos levar os resultados obtidos para análise da própria unidade escolar, 

além de nos comprometermos com o planejamento de aulas e atividades com exercícios que possam 

amenizar as defasagens apresentadas. 
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