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RESUMO 

 

 A presente pesquisa se apropria de um Simulado de Matemática da Prova Brasil 

com o intuito de identificar, quantificar, analisar e, de maneira interpretativa, discutir os 

resultados apresentados pelos alunos de 9º ano do ensino fundamental da Rede 

Municipal de Duque de Caxias nessa avaliação. O objetivo geral da pesquisa consiste na 

análise quantitativa dos erros cometidos pelos alunos nessa simulação de uma avaliação 

com ampla divulgação nacional. O objetivo específico do estudo visa à proposição de 

sugestões de estratégias e metodologias que auxiliem aos professores de Matemática no 

desenvolvimento de suas reflexões sobre o cotidiano em sala de aula. Todas as 

sugestões apresentadas visando minimizar as deficiências diagnosticadas são baseadas 

em vinte anos de pratica docente do autor com turmas de ensino fundamental em 

diversos sistemas de ensino tanto públicos quanto privados. 

   

PALAVRAS-CHAVE: Prova Brasil, Matemática, Análise de Erros, Prática Docente. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 This research makes use of a simulated Mathematics of Proof Brazil in order to 

identify, quantify, analyze and interpretative discuss the results presented by the 

students of 9th grade of elementary school of the Municipal Duque de Caxias in the 

evaluation. The general objective of the research consists on quantitative analysis of 

mistakes made by students in this simulation of a assessment with broad national 

publish. The specific objective of the study is to propose suggestions for strategies and 

methodologies that help mathematics teachers in developing their reflections on daily 

life in the classroom. All suggestions so as to minimize the deficiencies diagnosed are 

based on twenty years of practice teaching from the author with classes of elementary 

school in many systems of education as pubic as private.  

KEY WORDS: Brazil Test, Mathematics, Analysis of Errors, Educational Practice. 
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1 

INTRODUÇÃO 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade,  
sem ela tampouco a sociedade muda. 

Paulo Freire 
 

 Diversos são os fatores que a literatura nos aponta como determinantes para o baixo 

desempenho escolar: qualidade da formação e salários muitas vezes aviltantes dos 

profissionais que atuam nas instituições de ensino, nível socioeconômico das famílias, 

infraestrutura das escolas, escolaridade dos pais ou responsáveis, elevado quantitativo de 

alunos por turma, número insuficiente de horas-aula, idade de entrada no sistema escolar; 

entre outros podemos citar os trabalhos de Franco (2002), Carusi (2007) e Menezes (2007). 

Nesse contexto composto pela deficiência de aprendizado, a Matemática se destaca como uma 

das disciplinas com os mais baixos índices de desempenho observado nas diversas avaliações 

dos sistemas educacionais brasileiros.    

 O estudo ora apresentado tem o propósito de identificar, quantificar, analisar, 

classificar, e de maneira interpretativa discutir os resultados apresentados pelos estudantes de 

9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Duque de Caxias/RJ no Simulado de 

Matemática da Prova Brasil. O desdobramento natural do estudo recai sobre sugestões 

metodológicas de ensino aprendizagem que visem corrigir tais deficiências. Todas as 

sugestões apresentadas são baseadas em vinte anos de experiência profissional do autor a 

partir da análise dos erros cometidos pelos alunos nessa simulação da avaliação em larga 

escala.  
 A concepção inicial do projeto foi estruturada quando em maio de 2009 o governo 

federal disponibilizou no sítio do Inep/Mec uma avaliação que serviria como simulado para a 

3ª edição da Prova Brasil cuja aplicação estava prevista para outubro do mesmo ano. Como os 

resultados da Prova Brasil são estruturados e apresentados a partir da Teoria da Resposta ao 

Item (TRI), as questões podem ser reutilizadas em anos distintos. Assim sendo, as avaliações 

originais aplicadas aos alunos não ficam disponíveis para a consulta dos professores. 

 Embora sejamos conhecedores de todas as críticas pertinentes que a Prova Brasil sofre 

por parte de vários educadores, seja por suas características pedagógicas, pela forma de 

apresentação dos resultados ou possíveis desdobramentos políticos, como sugerem os 

trabalhos de Coelho (2008), Vianna (2003), Souza (2009) e Naujorks e Silveira (2008), não 

objetivamos tal discussão como foco central. A proposta do projeto consiste em nos 

apropriarmos dessa avaliação de âmbito nacional e de seus descritores para que, partindo 



Introdução                                                                                                                           _            

 

2 

desse enfoque e dos resultados encontrados, analisemos os erros cometidos pelos alunos. 

Acreditamos que a análise e compreensão desses erros nos darão subsídios para discutirmos 

metodologias que nos permitam corrigi-los. 

  O trabalho foi estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta 

considerações iniciais sobre o ensino e aprendizagem de Matemática, a situação atual do 

acesso à educação no Brasil, um quadro negro histórico na rotina do professor, uma 

justificativa pela opção do erro como metodologia de pesquisa, baseada nas teorias de Radatz 

(1979), a análise descritiva do universo estudado e os Pressupostos Teóricos da rede 

municipal de Duque de Caxias que serviram como base para a montagem das sugestões 

metodológicas a partir da teoria sociohistórica de Lev Vigotski. 

 No segundo capítulo desenvolvemos um breve histórico sobre políticas públicas de 

avaliação educacional no Brasil, a origem, definição, forma de elaboração e propósitos da 

Prova Brasil, as Matrizes de Referência em Matemática para o 9º ano do ensino fundamental 

além de descrevemos a importância em se compreender a Escala de Proficiência do resultado 

da Prova Brasil. 

 O capítulo três nos traz a justificativa pela adoção dos referenciais Novikoff (2010) 

durante o desenvolvimento do estudo. Justifica também a opção por uma metodologia mista 

de pesquisa, partindo das observações presentes em Günther (2006) e Creswell (2007). 

Descreve o tratamento fornecido aos dados coletados e a análise quantiquali dos resultados 

obtidos pelos alunos no simulado de Matemática da Prova Brasil.  

 Por fim, apresentamos um resumo da análise dos resultados encontrados e das 

sugestões metodológicas sugeridas, seguidos de propostas concretas visando minimizar as 

deficiências observadas. 
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CAPÍTULO I 

 DIALOGANDO SOBRE O QUADRO  

ATUAL DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 
 

O binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo.  

O que há é pouca gente a dar por isso.  

Fernando Pessoa 

 

1.1 – Considerações Sobre o Ensino e Aprendizagem de Matemática 

 Dentro de uma visão sócio-histórica em educação, é possível caracterizar o processo 

de ensino e aprendizagem como um conjunto de ações e estratégias que devem encaminhar o 

educando, seja de maneira individual ou coletiva, a apropriar-se de conhecimentos propostos 

por um plano de formação previamente planejado. Essas ações devem estar centradas no 

aluno, tendo como foco principal tanto os métodos utilizados como os conteúdos ministrados. 

Toda essa estrutura educacional compreende também, a organização do espaço escolar, os 

meios de motivação dos participantes e a avaliação constante tanto dos procedimentos de 

desenvolvimento das atividades quanto dos resultados finais. 

 Tomando essa linha de pensamento como análise, visando uma discussão introdutória, 

podemos caracterizar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática como um dos que 

provoca mais dificuldades de implementação dessa metodologia, tanto por parte de quem 

ensina como por parte daqueles que a tentam aprender. Como observa Catapan (1996): 

[…] é nessa perspectiva que o processo de trabalho escolar e seus elementos 
devem ser analisados, a partir de suas determinações contraditórias. Essas, 
enquanto fator potencialmente válido para a emancipação do homem, 
contribuem efetivamente para a transformação social. Uma transformação 
que supõe a superação do reducionismo do processo de trabalho escolar 
enquanto transmissão de informação para um processo de construção ou de 
desenvolvimento de conhecimentos. (p. 100) 

 
 Mesmo descartando qualquer tipo de hierarquização entre as áreas do conhecimento, 

não há educador que discorde do fato de que o saber matemático representa uma área 

imprescindível do conhecimento humano. A Matemática constitui-se em uma ferramenta 

fundamental para que o cidadão desenvolva uma correta leitura do mundo que o cerca. “Isso 

significa desenvolver a capacidade do aluno para manejar situações reais, que se apresentam a 

cada momento, de maneira distinta”. (D’AMBROSIO, 1990, p. 16). 
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  Assim, torna–se evidente a utilidade social da Matemática no fornecimento de 

instrumentos para que possamos agir em nosso cotidiano de maneira mais eficaz, formando 

gerações constituídas por cidadãos preparados para intervir como seres sociais atuantes.  

 De acordo com Machado (1993) “a primeira língua que aprendemos” (p. 09), é da 

Matemática. Isso se materializa no fato de que tanto a língua materna quanto a linguagem 

simbólica Matemática possuem valor instrumental e se constituem em ferramentas 

fundamentais para a compreensão e “leitura do mundo”.  

  A Matemática se caracteriza como uma forma de compreender e atuar no mundo, e o 

conhecimento gerado nessa área do saber, como um fruto da construção humana na sua 

interação constante com o contexto natural, social e cultural. Esta visão opõe-se àquela 

presente em boa parte do senso comum que considera a Matemática como um corpo de 

conhecimento imutável e verdadeiro, que deve ser assimilado a fórceps pelo aluno. A 

Matemática é uma ciência viva, não apenas no cotidiano dos cidadãos, mas também nas 

universidades e centros de pesquisas, onde se verifica, hoje, uma impressionante produção de 

novos conhecimentos que, partindo do seu valor intrínseco, de natureza extremamente lógica, 

têm sido instrumentos úteis na solução de problemas científicos e tecnológicos da maior 

relevância para o cotidiano moderno. 

 A importância do aprendizado de Matemática claramente surge quando observamos o 

papel decisivo que essa área do conhecimento possui na resolução de pequenos problemas da 

vida cotidiana. O domínio de conceitos e aplicações das estruturas matemáticas funciona 

como instrumento essencial para a construção do conhecimento em outras áreas curriculares. 

Além disso, possui influência direta na formação da capacidade intelectual do cidadão, 

permitindo uma estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio lógico dedutivo.  

 A efetiva contribuição da Matemática para o conhecimento humano está presente nas 

palavras de Gomes (2007):  

Tudo em Matemática pode ser aplicado a algum assunto ou todos os 
assuntos, de alguma forma, têm uma “Matemática” embutida: é a crença 
vigente, e é, muitas vezes, o argumento usado para justificar o ensino da 
Matemática, mundo afora. Da Psicanálise à Biologia, da Economia à 
Linguística e além das já denominadas “Ciências Exatas”, tudo envolve 
Matemática. É o que escutamos com frequência. (p. 13) 

 
 Plenamente conscientes da importância que o saber matemático constitui, nos causa 

profunda insatisfação a constatação das dificuldades encontradas para o aprendizado da 

Matemática por grande parte de nossos alunos. Essa dificuldade de aquisição dos 
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conhecimentos torna-se evidente perante os resultados negativos apresentados por nossos 

educandos durante as avaliações formais, como afirma Santos (2009):  

 […] em qualquer uma das macroavaliações, realizadas em âmbito local 
(Prova São Paulo), nacional (Prova Brasil) ou internacional (Pisa), tem 
chamado a atenção a forte presença da Matemática como área de 
conhecimento em que os índices de aproveitamento dos alunos são os mais 
baixos possíveis. (p. 12) 
 

 Para que possamos encontrar soluções conjuntas que viabilizem mudanças nesse 

quadro, torna-se necessário revermos a história recente das metodologias voltadas para o 

ensino e aprendizagem de Matemática. Boa parte das dificuldades de assimilação de certos 

processos de trabalho, discussão e análise de novas técnicas de ensino e aprendizagem, além 

dos conflitos internos vividos pelos educadores, estão alicerçadas na maneira como 

aprenderam a compreender a Matemática. Portanto, essas dificuldades podem ser analisadas e 

discutidas a partir do contexto histórico no qual está inserida a formação desses profissionais 

de educação.  

 Durante as décadas de sessenta e setenta do século passado, o ensino e aprendizagem 

de Matemática, foram influenciados pelo movimento chamado de Matemática Moderna, que 

considerava essa ciência como via de acesso privilegiado para o conhecimento científico e 

tecnológico. O ensino passou a ter preocupações excessivas com formalizações, distanciando-

se das questões práticas. A linguagem da teoria dos conjuntos, por exemplo, enfatizava o 

ensino de símbolos e de uma terminologia complexa em detrimento do aprendizado da 

Geometria e do cálculo aritmético básico tão necessários no cotidiano dos alunos. 

 No Brasil, essa proposta foi amplamente veiculada pelos autores de livros didáticos, 

tendo grande influência por um longo período. O propósito seria aproximar a Matemática das 

carteiras escolares à Matemática Pura da academia, como nos lembra Ávila (2010): 
Os promotores da reforma consideravam que a Matemática ensinada nas 
escolas era antiquada […] o currículo deveria incluir processos mais 
recentes, como álgebra moderna, lógica simbólica, noções de topologia e 
teoria dos conjuntos. E tudo deveria ser apresentado como estruturas 
axiomáticas, o que significava uma grande ênfase nos axiomas, nos 
conceitos fundamentais e no rigor das demonstrações. (p. 04) 
 

 Essa maneira de pensar o ensino de Matemática começou a declinar a partir da 

constatação da inadequação de alguns princípios básicos, distorções e exageros ocorridos. O 

marco dessa mudança ocorre quando em 1980 a National Council of Teaches of Mathematics 

(NCTM) lança nos Estados Unidos suas recomendações para o ensino de Matemática no 

documento chamado “Agenda para Ação”. O foco central do ensino e aprendizagem de 

Matemática passa a ser direcionado para a resolução de problemas. A compreensão da 
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relevância em incluirmos aspectos sociais, antropológicos, linguísticos e cognitivos na 

aprendizagem da Matemática torna-se, a partir de então, tema usual entre os educadores.  

 Essas propostas influenciaram amplamente as alterações dos currículos escolares em 

vários países entre os anos de 1980 e 1995, dando nova dinâmica à importância do saber 

matemático. A descrição da tentativa de implementação dessas novas propostas educacionais 

e o término desse período de ensino aprendizagem de Matemática encontra-se em Santos 

(2009): 
É importante considerar que idéias como essas eram incorporadas ao ideário 
pedagógico num contexto de reforma educacional, de inovação curricular, 
sintonizado com o processo de transição de regime político do País. No 
terreno educacional procedeu-se a uma reforma que tinha no construtivismo 
uma possibilidade de ruptura com o que se entendia ser uma abordagem 
tradicional do papel do professor, do aluno, da escola e do currículo. [...] No 
caso do ensino de Matemática, questionava-se o movimento da Matemática 
Moderna e considerava-se a necessidade de adotar uma abordagem que 
levasse em conta: condições locais de cada país ou região, outras concepções 
de aluno, de professor, de relação entre ambos, de Matemática e de ensino e 
aprendizagem desta área. (p. 62) 

 
 A tão sonhada reforma, ligada à corrente que defendia o movimento denominado de 

Matemática Moderna, não foi concretizada por violar um princípio elementar do aprendizado 

matemático: reconhecer e compreender estruturas axiomáticas rígidas requer vivência e 

maturidade por parte do educando, como exemplifica Ávila (2010): 
É como o aprendizado de línguas: as crianças aprendem uma língua, não 
porque são submetidas a estudos de gramática, mas sim pelo convívio na 
família, no contato com amigos dentro e fora da escola. Só muito depois é 
que podem entender o porquê de certas regras de gramática. O mesmo é 
verdade em relação ao ensino da Matemática. (p. 06) 
 

 Podemos afirmar que o aspecto positivo do fracasso da aprendizagem de Matemática 

centrado em estruturas mais complexas, reside no desencadeamento da necessidade de uma 

reformulação dos currículos, gerando um aprofundamento das pesquisas em Educação 

Matemática. A partir desse momento tornou-se claro para os professores de todos os níveis 

escolares que o sucesso em Matemática depende menos da memorização de conceitos e 

teoremas e muito mais da capacidade de ler e interpretar textos que representem uma mistura 

da língua falada com os símbolos e relações matemáticas. 

 No decorrer da década de setenta do século passado, a participação brasileira em 

congressos internacionais de Educação Matemática se acentuou. Tais encontros já chamavam 

a atenção para a necessidade em discutirmos as bases socioculturais da própria Ciência 

Matemática. 
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 A partir desse momento foram fundadas várias sociedades visando à discussão sobre 

pesquisas e trabalhos voltados para o desenvolvimento do ensino de Matemática. Entre elas, 

podemos destacar a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (1978), a 

Sociedade Brasileira de Lógica (1979), A Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(1988) e a Sociedade Brasileira de História da Matemática (1999), todas mantendo 

publicações periódicas, fomentando eventos e discussões através de sítios na internet.  

 Desde então, tem sido crescente a participação de professores de vários estados 

brasileiros em eventos nacionais e internacionais de Educação Matemática com o intuito de 

divulgar estudos sobre o uso de materiais pedagógicos no ensino específico de conteúdos, e 

experiências de práticas em sala de aula a partir de abordagens como uso de jogos, resolução 

de problemas ou modelagem matemática, entre outros. 

 No Brasil, essas discussões curriculares culminaram com a edição dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), divulgados em 1997 para as séries iniciais e, posteriormente, 

para todos os níveis da educação básica. 

 Entretanto, a despeito de todo esse entusiasmo recente com as discussões sobre 

Educação Matemática, as dificuldades reveladas pelas avaliações de rede como o SARESP1, o 

PISA2 ou o SAEB3, no que tange aos baixos índices obtidos por nossos alunos, mostram 

claramente que os objetivos para o ensino ainda não estão sendo atingidos. Nas palavras de 

Machado (2008): 
A linguagem geométrica, o mundo das formas, as equivalências, o 
reconhecimento de padrões que propiciam as inferências, as representações 
gráficas, tudo isso é Matemática e certamente interessa aos cidadãos em 
geral. No entanto, nem mesmo um amplo reconhecimento desses fatos 
consegue tornar a Matemática palatável para todos: parece predominar a 
aura de que se trata de um tema especialmente complexo, destinado apenas a 
especialistas, os quais nasceram com pendores especiais para destrinchá-la. 
(p. 18) 

 
 O mundo contemporâneo está impregnado pelo uso de equipamentos eletroeletrônicos 

e de tecnologias de informação, cuja difusão cada vez mais ampla, torna imprescindível o 

                                                 
1  O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP – é uma avaliação externa 
da Educação Básica, realizada desde 1996 pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE/SP. O 
SARESP tem como finalidade fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da 
escolaridade básica na rede pública de ensino paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento 
das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. 
2  O PISA é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir indicadores 
sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos, idade em 
que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Esse programa é 
desenvolvido e coordenado internacionalmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 
3  O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), faz parte do conjunto de informações pertinentes a essa 
pesquisa e será objeto de estudo, recebendo maior detalhamento no 2º capítulo desse trabalho. 



Capítulo 1                                                                                                                                8                       

 

domínio de linguagens associadas à lógica e a Matemática. Esses equipamentos, 

concomitantemente aos avanços tecnológicos, trazem em seu bojo, a possibilidade da 

utilização de recursos que permitam um maior e mais rápido acesso ao conhecimento, além de 

representar uma nova ferramenta para o ensino. Em sentido contrário, esses instrumentos, que 

deveriam enriquecer a sala de aula, muitas vezes acarretam certa sensação de insegurança por 

parte de alguns profissionais do ensino. Segundo a visão de alguns educadores, para o 

professor, abandonar experiências passadas e se apropriar dessas inovações tecnológicas, 

pode significar “entrar na zona de risco é pagar um preço muito alto pela tecnologia” 

(GAUDIO, 2005). Portanto, é plenamente compreensível que alguns professores se 

distanciem dessas inovações tecnológicas. O risco com o desconhecido acarreta o receio em 

não conseguir demonstrar o total domínio da tecnologia associada aos conteúdos, como 

possuíam no passado.  

 A importância sobre um permanente debate referente a estudos acadêmicos que nos 

levem a melhora da qualidade do ensino em Matemática, não se justifica apenas para a 

aquisição de conteúdos, melhor utilização das novas tecnologias ou melhora nos índices de 

rendimento em avaliações institucionais, mas principalmente em seus propósitos de âmbito 

social, como esclarece Santos (2009):  
[...] as práticas de pesquisa educacional e, em particular, a prática de 
pesquisa em Educação Matemática não se separam de propósitos de políticas 
sociais voltadas para a promoção de bem-estar, de inclusão, de melhoria da 
qualidade de vida, de ampliação e equalização de direitos, etc. (p. 60) 
 

 Porém, verifica-se que mesmo com todas as discussões sobre técnicas de 

aprendizagem e novas propostas educacionais, o ensino da Matemática continua centrado em 

procedimentos mecânicos ultrapassados, desprovidos de significados para os alunos.  

Metodologias que são absolutamente incompatíveis com a formação cognitiva da atual 

geração de jovens brasileiros. Com afirmou Sancho (1998): “A interação do indivíduo com 

suas tecnologias, tem transformado profundamente o mundo e o próprio indivíduo” (p. 30). 

Na era da informatização, a velocidade com que a informação chega aos adolescentes e, logo, 

se torna obsoleta, não condiz com o tipo de aula expositiva ministrada na grande maioria de 

nossas unidades escolares, como descreve Silva (2005): 
Muitos professores, ao trabalharem os conteúdos de forma 
descontextualizada e sem estabelecer relações entre eles, parecem contribuir, 
mesmo sem perceber, com o mito de que ‘a Matemática é uma disciplina 
difícil e feita para poucos’. (p. 16). 
 

 Como consideram Rivero e Gallo (2004), na atual “sociedade do conhecimento (p. 

09)”, torna-se necessário re-significar o ensino de Matemática. Não existe mais espaço para a 
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concepção de aulas de Matemática que aconteçam seguindo modelos pré-estabelecidos de 

ensino; baseados em padrões nos quais o professor apresenta definições técnicas abstratas 

seguidas de exemplos ilustrativos que servirão como parâmetros para o exercício de 

atividades meramente mecânicas.  

 Consideramos aqui pertinente fazer um breve corte a fim de contextualizar os temas 

que se tornaram “moda” em Matemática, nos últimos anos. Como bem observam os 

elaboradores da Prova Brasil, alguns descritores em Matemática pressupõem um 

conhecimento acadêmico sistematizado não passível de contextualização. Tentar trazer 

forçadamente esses temas para o cotidiano dos alunos, pode acarretar no equívoco do 

envolvimento com temas totalmente surreais como observa Gomes (2007): 

Inicia-se então uma frenética busca por aplicabilidade, por exemplos 
práticos. Em alguns casos o professor opta por certo conteúdo pelo fato de 
ele ser de fácil exemplificação, de ele ser um exemplo de “aplicação 
prática”, mesmo que seja vazio de sentido. Vemos em alguns livros didáticos 
problemas ditos “contextualizados”, com essa característica. Vejamos um 
problema de análise combinatória: “Um hotel dispõe de sete quartos 
desocupados, chegam dez hóspedes. De quantas maneiras distintas o gerente 
pode distribuir esses hóspedes pelos quartos sem que nenhum quarto fique 
vazio?” Representa um simples problema de análise combinatória. O 
engraçado é imaginar esse gerente deixando seus hóspedes esperando 
enquanto resolve esse tal problema. O problema do gerente é acomodar seus 
hóspedes e, não calcular de quantas maneiras poderia fazê-lo.(p.13, 14) 

 A história está repleta de exemplos que nos mostram com clareza que muitos dos 

conhecimentos matemáticos desenvolvidos pelo homem, só obtiveram uma aplicação concreta mais de 

um século depois de descobertos. Isto sugere que a incessante procura de articular o conhecimento 

com a prática não pode se tornar algo que ao invés de contribuir com o aprendizado, acabe limitando o 

trabalho do professor a alguns poucos temas realmente contextualizáveis.     

 Possíveis caminhos a serem trilhados são a discussão ampla sobre ações 

metodológicas concretas além do investimento em estudos acadêmicos que apresentem novas 

proposições relativas a técnicas de ensino e aprendizagem. Nas palavras de Santos (2009): 

Todos esses conflitos gerados revelam claramente a importância em 
buscarmos soluções coletivas que representem ações concretas para que de 
maneira efetiva tornemos os conhecimentos matemáticos acessíveis a todos. 
Considera-se, a partir do exposto, que a investigação sobre a relação dos 
alunos com a Matemática, com ênfase nas dificuldades de aprendizagem, 
justifica-se como tema relevante de pesquisa, tanto pela natureza das 
questões que precisam ser compreendidas quanto pela carência de estudos, 
no País, que gerem conhecimentos-suporte para a ampliação e o 
aprofundamento da pesquisa sobre o tema. [...] Nessa perspectiva, os 
resultados das pesquisas educacionais são bens públicos que podem informar 
e nutrir a política, assim como certas políticas, sobretudo as voltadas para o 
desenvolvimento da ciência, podem e devem impactar positivamente a 
pesquisa educacional. (p. 60, 61) 
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 Em síntese, para que um sistema educacional público de âmbito municipal, estadual ou 

federal, possa realmente exercer seu papel constitucional, é necessário viabilizar o cultivo de 

bens culturais e sociais de cunho democrático, considerando as expectativas e necessidades de 

sua comunidade escolar. Mesmo com todos os avanços recentes nos estudos sobre Educação 

Matemática e Didática da Matemática, os resultados das avaliações de sistemas nos mostram 

claramente que o atual estágio de ensino aprendizado da Matemática tem pouco ou nada 

contribuído na formação desse cidadão. Portanto, para que mudanças efetivas ocorram, faz-se 

necessário ampliarmos cada vez mais essas discussões sobre as ações metodológicas que 

devem ser exercidas em sala de aula pelos professores de Matemática.  

   

1.2 – O Acesso à Educação no Brasil de Hoje  

 No Brasil, a educação pública vem sendo produzida historicamente nos embates 

político-sociais, a partir da luta em prol da ampliação, da laicidade, da gratuidade, da 

obrigatoriedade e da gestão democrática do ensino, bem como da ampliação da jornada 

escolar e da educação em tempo integral, como garantias de padrão de qualidade. Esses 

aspectos vinculam-se à criação de condições para a universalização da oferta de educação 

pública desde a educação básica até a educação superior, tendo por base a concepção de 

educação de qualidade como direito social. No entanto, torna-se necessário fixar, em âmbito 

nacional, critérios que definam claramente o que significa “padrão de qualidade” para os 

estabelecimentos de ensino nacionais. Como afirma Santos (2009): 

No que concerne às políticas públicas para a educação no Brasil, verifica-se 

que, em grande parte, elas estão regidas pelas agendas e pelas diretrizes de 

organismos e acordos internacionais (Unesco, Banco Mundial, Unicef, Pnud, 

etc.), incorporando e/ou diluindo pautas de movimentos sociais locais, 

legitimando-se como resposta a pressões que emergem da participação direta 

de setores da sociedade civil. (p. 60) 

 É importante destacar que a democratização da educação não se limita ao acesso à 

instituição educativa. O acesso é, certamente, a porta inicial para a democratização, mas 

torna-se necessário, também, garantir que todos os que ingressam na escola tenham condições 

plenas de nela permanecer, com sucesso. Assim, a democratização da educação faz-se com 

acesso e permanência de todos no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é 

reflexo da qualidade da instituição educacional e vice-versa. 
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 As mudanças passam necessariamente pela consolidação de condições dignas de 

trabalho, salários, formação e valorização dos profissionais da educação, além da construção 

de um Projeto Político-Pedagógico (PPP) articulado com a comunidade e demandas dos 

movimentos sociais. Significa, também, reconhecer o peso das desigualdades sociais nos 

processos de acesso e permanência à educação e a necessidade da construção de políticas e 

práticas de superação desse quadro. 

 Os números assustam. Os dados da educação brasileira4 evidenciam que ainda há 

cerca de 14 milhões de pessoas analfabetas. As taxas de analfabetismo da área rural são, em 

média, quase três vezes maiores que as da área urbana.  

 De acordo com o Inep5, em 2005, embora a taxa de frequência à escola da população 

de crianças com quatro a seis anos fosse de 77,6%, a taxa de escolarização líquida6 para 

crianças brasileiras de seis anos era de apenas 62,9%. Destaca-se também que quanto maior o 

nível de rendimento familiar per capita, maior a taxa de escolarização líquida dessas crianças 

de quatro a seis anos de idade. 

 Um dado positivo é que, em 2008, a frequência à escola para crianças de 07 a 14 anos 

atingiu a quase universalização, com atendimento de 97,5% dessa população. Totalizando 

assim mais de 26 milhões de estudantes atendidos em todos os níveis do ensino fundamental. 

 Cerca de 80% dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos estudam. Porem, entre pessoas 

de 18 a 24 anos, pouco mais 30% estão estudando. Sendo que 71% desses jovens ainda 

cursam o ensino fundamental ou médio, quando nessa faixa etária já deveriam estar cursando 

ou mesmo concluindo a graduação. 

 Esses índices evidenciam que a defasagem idade-série continua sendo um dos grandes 

problemas da educação básica. É muito baixa a média de anos de estudo da totalidade da 

população brasileira, que girava em torno de seis anos de escolarização em 2005. A taxa de 

escolarização líquida no ensino médio era de apenas 45,3%.  

                                                 
4  Todos os dados apresentados fazem parte do relatório (p.62-64) que serviu como documento base para as 
discussões do CONAE 2010 (Conferência Nacional de Educação) realizada em Brasília entre os dias 28 março e 
1º de abril e estão disponíveis na página: http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/mec.  
 
5  O Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é uma autarquia vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema 
educacional brasileiro para subsidiar a formulação e implementação de políticas educacionais com base em 
parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir informações confiáveis a gestores, pesquisadores, 
educadores e ao público em geral. 
 
6 A “taxa de escolarização líquida” indica o porcentual da população em determinada faixa etária que se 
encontra matriculada no nível de ensino adequado à sua idade. 
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 Outros dados que assombram são relativos às diferenças entre raças. Dados do Inep 

mostram que os brancos representam 52% da população brasileira e 72,9% dos matriculados 

em instituições de educação superior Já os pardos, embora representem 41% da população 

geral, constituem apenas 20,5% dos alunos matriculados em instituições de ensino superior. 

Os negros brasileiros somam 5,6% da população geral e somente 3,6% estão representados 

nesse nível de ensino (Inep, 2004). Esses dados evidenciam também a presença das 

desigualdades raciais e a necessidade de políticas de democratização do acesso e da 

permanência nesse nível de ensino que visem à sua superação.  

 Segundo o IBGE/PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios) 2006, 89,3% 

da população branca era escolarizada, enquanto na população negra e parda esse índice não 

ultrapassava os 79,6%. A média de anos de estudo da população branca é 6,9 enquanto a 

população negra apresenta em média 4,7 anos de escolarização. Apesar do crescimento nos 

dois grupos, a diferença de dois anos permanece inalterada desde 1990.  

 A proporção de matrículas sem distorção idade-série no ensino médio era de 58,4% 

para a população branca e de apenas 37,4% para a população negra. No que concerne aos 

indicadores de analfabetismo há um enorme abismo entre brancos e negros: cerca de 60% dos 

brasileiros analfabetos acima de sete anos são negros, contra pouco mais de 12% de 

analfabetos brancos.  

 No que se refere à educação superior, conforme dados recentes, observa-se que esse 

nível de ensino continua elitista e excludente. A expansão ocorrida na última década não foi 

capaz de democratizar efetivamente esse nível de ensino, sobretudo se considerarmos a 

qualidade. Na faixa etária de dezoito a vinte e quatro anos, apenas 12,1% dessa população 

encontram-se matriculados em algum curso de graduação (Inep, 2007). Além disso, 74,1% 

das matrículas estão no setor privado, enquanto apenas 25,9% estão em universidades 

públicas. Cerca de 68% das matrículas do setor privado são registradas no turno noturno, 

enquanto o setor público apresenta um percentual de 36%. Incrementar a expansão da 

educação superior pública presencial, visando à democratização do acesso e da permanência 

coloca-se como imperativo às ações governamentais. 

  Surgem, então, às extensas e controversas discussões sobre a necessidade ou não em 

fomentarmos e ampliarmos o sistema de cotas nas instituições de ensino superior públicas 

para negros, índios e estudantes oriundos da escola pública. Para os defensores do sistema, 

seria uma forma de corrigirmos distorções históricas e tornarmos o acesso mais democrático. 

Já os críticos afirmam que seria uma forma de esvaziamento da qualidade do ensino nas 

instituições públicas federais, através do acesso de alunos com profundos déficits de 
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conhecimento e aprendizado. Consideram também que representa uma política pública 

equivocada, pois o correto seria o aumento do investimento na qualidade da educação básica.    

 O objetivo de nossos governantes, deve se pautar na busca incessante da superação 

dessa ruptura existente entre os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental, bem 

como em todas as etapas da educação. Além disso, trazer a público esses valores discrepantes 

entre raças, contribui para alavancar uma maior discussão sobre o tema. Nesse sentido, para 

que tais mudanças ocorram, é de grande relevância garantir a construção de espaços coletivos 

que permitam a formação em serviço dos profissionais da educação, além da fundamental 

valorização financeira. Tais medidas representam importantes tarefas para os gestores que 

realmente visem uma educação igualitária e democrática nas escolas. 

 

1.3 – Um Histórico “quadro negro” na Rotina do Professor   

 O Inep produziu em 2007 um excelente quadro representativo do perfil do professor 

brasileiro na educação básica. Nesse ano, 1.882.961 docentes atuavam nessa categoria do 

magistério, havendo uma imensa predominância feminina. Dos professores que estavam em 

regência de classe, 81,6% ou 1.542.925 eram mulheres. 

 Chama a atenção o fato de que nas creches, pré-escola e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, as mulheres representavam 98%, 96% e 91% dos docentes, respectivamente. A 

partir daí amplia-se a participação dos homens, que representavam 8,8% nos anos iniciais do 

ensino fundamental, 25,6% nos anos finais, chegando a 35,6% no ensino médio. Somente na 

educação profissional encontra-se situação distinta, pois há uma predominância de 

professores do sexo masculino. 

 No que tange à escolaridade dos professores da educação básica, os dados revelavam 

um total de 1.288.688 docentes com nível superior completo, que correspondem a 68,4% do 

total. Daqueles com graduação em licenciatura, 1.160.811 docentes, ou cerca de 90% 

possuem a formação adequada para atuar na educação básica, segundo a legislação 

educacional vigente7. As áreas de formação superior com maior número de professores em 

relação ao total de docentes são: Pedagogia (29,2%), Língua Portuguesa (11,9%), Matemática 

(7,4 %) e História (6,4%).  

                                                 
7 LDB, Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.  
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 Dentre aqueles que possuem escolaridade de nível médio, 82,1% cursaram o ensino 

médio na modalidade Normal ou Magistério, formação mínima admitida por lei para o 

exercício da docência na educação infantil e nos quatro primeiros anos do ensino 

fundamental. Os professores que ainda necessitam completar a formação mínima para exercer 

a docência na educação básica são aqueles que concluíram o ensino fundamental ou o ensino 

médio, mas não têm a habilitação para o exercício do magistério. Os denominados 

“professores leigos” formam um contingente de 119.323 docentes (6,3%), distribuídos em 

todo o País, tanto nas zonas urbanas quanto nas rurais, atendendo a alunos de todas as redes 

de ensino. 

 Outro dado curioso é referente ao atributo raça ou cor. Enquanto em relação a variável 

sexo existe um padrão nacional, o mesmo não acontece nesse quesito. Na Região Sudeste há 

50,5% de professores brancos, nas Regiões Norte e Nordeste há apenas 7,6% e 12%, 

respectivamente, de profissionais com essa característica. Nessas duas regiões, em 

comparação às demais, aumentam sensivelmente os percentuais de professores pardos: 22,1% 

no Norte e 21,4% no Nordeste. Os resultados obtidos apresentam também, uma alta proporção 

de docentes cuja raça ou cor não é declarada. O que é significativo e preocupante por 

apresentar uma falta de identidade dos profissionais responsáveis pela formação da concepção 

de cidadania em nossos jovens.  

 Ao analisarmos os dados relativos aos docentes do segundo segmento do Ensino 

Fundamental, nos deparamos com o fato de que 56,8% dos professores atuam em quatro ou 

mais turmas, sendo que 60,7% desses profissionais lecionam apenas uma disciplina. Isto 

significa que um mesmo professor é regente de classe em um maior número de unidades 

escolares, quando comparado ao docente do primeiro segmento do Ensino Fundamental  

 Desse modo, surge um número expressivo de docentes que assume uma carga de 

trabalho muito elevada, expressa em uma quantidade maior de turmas. É evidente que esse 

aumento do quantitativo de turmas em relação ao primeiro segmento, está diretamente 

associado a forma da organização do segundo segmento do ensino fundamental, porém não 

podemos deixar de destacar o fato de que essa sobrecarga de atividades interfere diretamente 

no potencial do trabalho desenvolvido e na qualidade de vida que esse docente leva. 

 Discutirmos com profundidade esses dados significa voltarmos nossos olhares para o 

atual estado de desgaste profissional e desvalorização em que se encontra essa categoria 

extremamente fundamental para o desenvolvimento da nação. 
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 A democratização do acesso, da permanência, do sucesso e melhora do rendimento 

escolar passam, certamente, por uma valoração positiva da escola por parte de toda sociedade 

e pela consequente valorização dos profissionais de ensino.  

 A instituição educativa que possui boa qualidade é vista positivamente pelos 

estudantes, pelos responsáveis e pela comunidade, o que normalmente resulta em maior 

empenho por parte dos alunos no processo de aprendizagem. Uma maior participação das 

famílias no Projeto Político-Pedagógico da escola influencia nitidamente no desempenho e na 

formação acadêmica dos jovens. Essa maior resposta positiva por parte dos alunos ocorre, 

sobretudo, porque as aulas e as atividades educativas são mais abrangentes e, ao mesmo 

tempo, envolventes. Isso ocorre, principalmente, porque os professores utilizam estratégias e 

recursos pedagógicos adequados aos conteúdos e às características dos alunos. O ambiente 

escolar é acolhedor, agradável, educativo, eficiente e eficaz, o que leva os estudantes a 

estudarem com mais afinco.  

 São instituições públicas onde os estudantes reconhecem e valorizam o trabalho dos 

professores e dos demais profissionais da educação, resultando em um maior envolvimento no 

processo de aprendizagem. 

 É de fundamental relevância ressaltar que estamos nos referindo a instituições onde 

condições dignas de trabalho e salários são respeitados e assegurados aos seus profissionais; 

onde existem planos de carreira que motivam os professores a dar continuidade a seus 

estudos, pesquisa e extensão. No que se refere às redes públicas nacionais, apenas as 

instituições federais se encontram nesse patamar, e esse representa uma dos motivos pelos 

quais se encontram sempre no topo do ranking das avaliações institucionais. 

 Na contramão dessa visão sobre instituição pública de qualidade, podemos analisar 

alguns fatores frequentes que contribuem de forma preponderante para a atual degradação do 

sistema público educacional brasileiro: baixos salários dos professores, falta de infraestrutura 

das escolas, pouco incentivo para a atualização e aprimoramento de estudos, etc.  

 Em seu artigo 206, inciso V, a Constituição Federal expressa em seu texto, um dos 

princípios que deve nortear o acesso e manutenção dos profissionais de educação na rede 

pública em nosso país: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:   
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 
constitucional nº 53, de 2006).  
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 A realidade vigente tem apresentado um quadro diferente dessa finalidade de bem-

estar e de valorização dos profissionais de ensino. Como ressaltam Bento e Padilha (2008, p. 

03), a “precariedade das condições objetivas de trabalho na escola” ou afirma Paro (1996, p. 

215),  “a desqualificação do trabalho do professor e o aviltamento do salário”, ainda 

representam fatores reinantes em nosso sistema público de ensino. 

 Em um estudo de 2006 patrocinado pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação e a Cultura (Unesco), denominado “Professores do Brasil: Impasses e desafios”, são 

apresentados dados sobre a realidade salarial dos 2.803.761 docentes brasileiros da época. 

Segundo o levantamento, metade dos professores ganhava menos de R$ 720,00 ou 2,06 

salários mínimos por mês. Na região Nordeste, a realidade salarial dos professores era ainda 

pior: 50% dos profissionais recebiam menos de R$ 450,00 ou 1,28 salários mínimos mensais. 

Esse quadro torna-se ainda mais desalentador quando constatamos que 79,1% dos empregos 

da categoria pertencem ao poder público, a quem caberia alavancar esse processo de 

melhorias salariais. 

 Nesse mesmo estudo, as informações coletadas pela Pesquisa Nacional de Amostra 

por Domicílios (Pnad/IBGE), nos dão conta que mesmo com essas distorções, as escolas 

públicas ainda pagam melhor do que as do setor privado. O salário médio para o Ensino 

Médio era de R$ 1300,00 ou 3,71 salários mínimos nas escolas públicas e de R$ 1100,00 ou 

3,14 salários mínimos nas particulares. No Ensino Fundamental, o salário médio era de R$ 

745,00 ou 2,12 salários mínimos nas instituições públicas e de apenas R$ 525,00 ou 1,5 

salários mínimos nas instituições privadas. Para o ensino infantil a realidade era ainda mais 

cruel: R$ 568,00 ou 1,62 salários mínimos nas escolas públicas contra R$ 400,00 ou 1,14 

salários mínimos nas escolas particulares. 

 A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de nº 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, em seu artigo 67, também destaca a importância da valorização dos 

direitos dos profissionais de ensino, bem como do provento de condições dignas e adequadas 

de trabalho: 

 “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público: 

I –  ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II –  aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III –  piso salarial profissional; 
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IV –  progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na valorização do 

desempenho; 

V –  período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 

VI –  condições adequadas de trabalho.” 

 Infelizmente, como já foi observado, na prática ainda nos encontramos muito distantes 

desse universo considerado ideal por nossos legisladores. Como consequência imediata desse 

distanciamento, a sala de aula da grande maioria das unidades públicas escolares tende a ser 

um local de trabalho solitário do professor, individualizado do ponto de vista da seleção e do 

tratamento dos conteúdos, pois não são criados incentivos profissionais ou financeiros que o 

estimulem a se aperfeiçoar. Aqueles que ainda o fazem, fazem por acreditarem que as 

possíveis mudanças da sociedade só se concretizarão a partir da educação.  

 Os PCN’s de Matemática também apresentam observações sobre as dificuldades 

presentes para os profissionais de educação: 
Entre os obstáculos que o Brasil tem enfrentado em relação ao ensino de 
Matemática, aponta-se a falta de formação profissional qualificada, as 
restrições ligadas às condições de trabalho, a ausência de políticas 
educacionais efetivas e as interpretações equivocadas de concepções 
pedagógicas. (p. 21) 
 

 A ausência de uma política pública nacional efetiva de valorização do magistério 

representa, não só um forte desestímulo para os profissionais da categoria mas um fator de 

desinteresse das gerações futuras pela profissão. Ao longo dos anos, a área tecnológica do 

magistério composta por Matemática, Física e Química, representa a que provavelmente mais 

deixou de formar profissionais por esse motivo. 

 

1.4 – Uma Abordagem Sobre o Erro / Distrator  

 Em latim, errare significa “andar sem rumo certo”: 

“– Desolado, sem perspectiva de futuro, ele errava pelas ruas de sua cidade sem clareza sobre 

quem era ou o que desejava...”. 

 Com o passar do tempo, o sentido inicial deste verbo foi sendo transformado para “se 

enganar, se equivocar, falhar, declinar-se do caminho correto”. Em nossa sociedade, sobre o 

ponto de vista moral, cometer erros representa um ato indesejável que deve ser reprimido e 

criticado. Sob a ótica contemporânea do aprendizado, o erro acadêmico faz parte do processo 

educativo e deve ser encarado como algo plenamente normal durante a formação do cidadão. 
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Não há como se adquirir conhecimento sem que erros aconteçam pois são parte integrante do 

processo de aprendizagem. 

 Em educação, frequentemente o erro causado por déficit de aprendizado é tratado 

como um ato absurdo, uma atitude inaceitável que deve ser punida com desconto de pontos ao 

término do bimestre letivo. O acúmulo desses erros ao longo do ano é compreendido como 

baixo rendimento e, consequentemente acarretará a retenção do aluno no ano letivo. 

 Tais ações por parte do educador geram no aluno o medo de ousar, de tentar buscar 

soluções, de enfrentar desafios. O receio de ser repreendido por cometer erros produz no 

educando a sensação de incapacidade, de impotência perante o domínio do conhecimento 

muitas vezes inviabilizando o aprendizado. Cabe ao educador saber diferenciar quando a 

tentativa e o erro são aceitáveis e devem ser até estimulados, e quando os alunos devem 

pensar e maneira mais formal e cuidadosa antes de responder ou mesmo fazer propostas de 

ações que levem à resolução do problema. 

 Certo formalismo clássico na maneira de apresentação dos conteúdos, sempre esteve 

diretamente associado à resolução de problemas matemáticos. Durante anos, o caráter 

tecnológico, analítico e cartesiano deu erroneamente à Matemática uma visão sequencial e 

pragmática dos conteúdos que poucas outras áreas do conhecimento humano detêm

 Muito embora se saiba que alguns conhecimentos precedem outros e que as formas de 

organização sempre encaminham um determinado percurso, não existem amarras tão fortes 

como algumas que podem ser observadas comumente nos livros didáticos, tais como: 

apresentar todas as operações com números inteiros para introduzir posteriormente as mesmas 

operações para os números racionais; ou desenvolver o conceito de semelhança de polígonos 

para só depois explorar o teorema de Pitágoras. 

 Desmistificar essa estruturação aparentemente mais rígida presente no 

ensino/aprendizagem de Matemática representa um dos aspectos que nos auxilia a enxergar e 

a viabilizar a contribuição da análise do erro como ferramenta educacional. Cada vez mais 

educadores da área passam a observar o erro dos estudantes como necessários à aprendizagem 

e revelam um saber em construção. 

 Em virtude do grande número de pesquisas recentes sobre o erro8, passou-se a 

compreender melhor sua utilização como ferramenta pedagógica em sala de aula. Segundo 

                                                 
8 De acordo com Cordeiro (2009): “Os estudos sobre erros têm sido de grande valia para o ensino da 
Matemática, especialmente a partir do último século quando houve um aumento significativo no número de 
pesquisas e publicações sobre o assunto. Trabalhos de pesquisadores como Radatz (1979, 1980), Borasi (1985, 
1987, 1996), Rico (1995), Souza (2002), Esteban (2003), Buriasco (1999, 2004), Silva e Buriasco (2005), 
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Silva (2005, p. 49), o erro adquire um “significado pedagógico”, ou seja, ele deixa de ser o 

vilão da história educacional, o motivo de punições, de apontamento do fracasso ou 

incapacidade do aluno, para ganhar status de ferramenta educacional. Ainda segundo a 

referida autora, através da análise dos erros é possível obter informações sobre como o 

aprendizado dos alunos está acontecendo, que mecanismos e habilidades lançam mão para 

chegar a soluções, mesmo que não adequadas inicialmente. 

 Permitir que o aluno formule suas hipóteses durante a apresentação de um novo tema, 

mesmo que a princípio equivocada, contribui em muito para a construção do aprendizado e a 

sedimentação do conhecimento. Em contrapartida, uma crítica veemente por parte do 

professor a uma sugestão proferida pelo do aluno, pode constrangê-lo, inviabilizando todo o 

processo de aprendizagem e causando danos às vezes irreparáveis. 

 Construir o conhecimento em parceria com o educando, é uma das tarefas mais 

difíceis e complexas por parte de quem educa. Diagnosticar por que o aluno está cometendo 

determinado erro na construção do conhecimento e reformular sua maneira de ensinar a partir 

desse erro representa um dos grandes desafios para nós educadores. 

 Devemos nos habituar a utilizarmos as respostas dos alunos como referencial para o 

planejamento da ação profissional do professor em sala de aula. Além disso, é de competência 

do educador ouvir os alunos com o intuito de acessar seus conceitos já sedimentados, 

levantando hipóteses e compreendendo suas dificuldades, como salienta Cury (2004): 
O interesse maior, em nosso entender, [...] reside em ouvir o aluno, [...] e 
solicitar que expliquem o que pensaram. São nesses momentos que as 
dificuldades vêm à tona e podemos interferir, não impondo uma resposta 
certa, mas buscando levar o aluno a entender as razões pelas quais comete 
um determinado erro. (p. 35) 
 

 Partilhar da iniciativa em discutir a formulação do conhecimento com o aluno, 

ouvindo tudo o que ele tem para propor, por mais absurda que pareça a sugestão a princípio, 

não significa endeusar o erro ou aproveitar tudo o que o aluno traz de conhecimento sem 

questioná-lo. Tal postura educacional desrespeitaria a capacidade que os alunos têm de 

compreender seus próprios equívocos e de reconhecer que podem sempre aperfeiçoar seus 

processos de produção do conhecimento. Como menciona Borasi (1985): 
A análise de erros se torna mais uma ferramenta para o ensino de 
Matemática, pois faz com que os alunos detectem seus erros, questionem 
suas respostas e construam seu próprio conhecimento, além de servir como 
base diagnóstica de suas dificuldades de aprendizagem. (p.37) 
 

                                                                                                                                                         
Garnica (2006), Fiorentini (2006), Pinto (2000), Perego (2006), Santos (2007), Cury (2004, 2006, 2007, 2008) 
dentre outros, forneceram subsídios teóricos para a área de Ensino de Matemática.” (p. 13) 
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 Apropriar-se do erro cometido pelo aluno e aproveitá-lo para corrigir as possíveis 

distorções de aprendizado, através da crítica pertinente e construtiva no momento adequado, 

estimula a curiosidade científica do educando. É evidente que tal realidade requer algumas 

condições ideais como alunos interessados, participativos e turmas com um número adequado 

de alunos, ou seja, sem superlotação. 

 No que diz respeito à avaliação, na elaboração e montagem dos itens de uma prova 

objetiva devem-se levar todos esses aspectos em consideração. Uma boa avaliação deve 

possuir necessariamente um caráter diagnóstico. Logo, pressupõem que os erros cometidos 

pelos alunos devem sinalizar no sentido da correção das dificuldades encontradas pelos 

mesmos na resolução dos itens propostos. Portanto, a avaliação de Matemática da Prova 

Brasil deve considerar que as respostas objetivas que não contemplem a correta resposta ao 

item, chamadas de distratores9 por seus elaboradores, devem necessariamente representar um 

caminho equivocado que o aluno possa tomar durante a resolução do problema. Ou seja, as 

opções erradas relativas ao item, os distratores, não podem ser constituídas de informações ou 

valores aleatórios sem conexão com o problema. 

 Partindo do contexto exposto acima, a análise dos resultados observados através dos 

erros cometidos pelos alunos da rede pública municipal de Duque de Caxias no Simulado de 

Matemática da Prova Brasil pode representar uma excelente oportunidade para detectarmos 

um conjunto de deficiências e lacunas no ensino e aprendizagem de Matemática. A 

observação não apenas dos percentuais de acertos, mas principalmente da análise dos 

percentuais dos distratores, irá nos permitir compreender quais os caminhos percorridos pelos 

alunos para desenvolver seu raciocínio ao longo da resolução dos itens. Discutir o erro como 

instrumento para compreendermos como o raciocínio do aluno se processa, acarretará uma 

ampla formulação de atividades que visem minimizar as deficiências encontradas e sobre 

quais temas e descritores os profissionais da rede devem direcionar o foco do seu trabalho.   

 

1.5 – Análise do Universo que Serviu como Base para o Estudo 

 Em nosso país, durante muitos anos, o direito à educação se restringiu ao direito à 

matrícula e a consequente frequência em uma unidade pública escolar qualquer. Nas últimas 

duas décadas, a política educacional brasileira visou prioritariamente à universalização do 

                                                 
9 Os distratores representam as opções incorretas contidas em cada um dos itens da Prova Brasil. Eles fornecem 
informações para a análise dos níveis de proficiência, na medida em que incorporam erros comuns nessa etapa 
de escolarização. As respostas presentes nos distratores devem ser capazes de fornecer informações acerca do 
raciocínio equivocado desenvolvido pelo estudante na busca pela resolução da atividade.  
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acesso ao ensino fundamental, em cumprimento à exigência estabelecida pela Constituição de 

1988, que determinou a obrigatoriedade desse nível de ensino e o dever dos sistemas públicos 

de assegurarem sua oferta, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

9294/96), pelo Plano Nacional de Educação (PNE)10 e pelo Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE)11. Apesar da expansão do ensino fundamental, o sistema educacional 

brasileiro é afunilado, apresentando altas taxas de retenção12, revelando que o país ainda não 

conseguiu oferecer à população o pleno acesso a todos os níveis de ensino. Agravando o 

problema, o censo escolar e as avaliações nacionais nos mostram elevadas taxas de 

reprovação, abandono, distorção idade-série e baixo desempenho dos alunos. 

 O início dos anos noventa foi marcado pela forte entrada das camadas populares nas 

diversas redes públicas nacionais. A defesa e priorização da Educação Básica não foi 

preocupação apenas vigente em nosso país. Convocados pelo Banco Mundial, outros países 

participaram em março de 1990, em Jomtien, na Tailândia, da Conferência Mundial sobre 

“Educação para Todos”. Participaram desse evento governos de 155 países, agências 

internacionais, organismos não-governamentais, associações profissionais e personalidades de 

destaque no âmbito educacional. 

 A partir dessa conferência, surge no Brasil o Plano Decenal de Educação para Todos, 

definido para vigorar entre os anos de 1993 e 2003. A finalidade desse plano era assegurar a 

universalização de uma Educação Básica de qualidade a crianças, jovens e adultos: “  

assegurar, até o ano 2000, a crianças, jovens e adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem 

que atendam necessidades elementares da vida contemporânea. (BRASIL, 1993).”  

 Devemos admitir que mesmo não contemplando plenamente os objetivos traçados, 

importantes avanços nas políticas pedagógicas foram alcançadas nos últimos anos. Considera-

se hoje o direito à educação como algo muito mais amplo do que o atendimento a 

necessidades elementares: consiste no direito pleno ao aprendizado. Partindo desse enfoque, 

                                                 
10 PNE – Plano Nacional de Educação, cuja criação foi prevista no art. 87 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 
Define um diagnóstico, as diretrizes bem como os objetivos e metas dos diferentes níveis educacionais 
(fundamental, médio, superior, indígena, especial, educação de jovens e adultos, etc.). Entre os objetivos e 
prioridades estabelecidos no PNE, destacamos a preocupação com a elevação global do nível de escolaridade da 
população e a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis. O primeiro PNE surgiu em 1962 elaborado 
por Darcy Ribeiro, ministro da Educação na época, sob orientação do professor Anísio Teixeira.  
11 PDE – Plano Decenal de Educação, criado em decorrência do compromisso assumido pelo Brasil na 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na Tailândia em 1990, para o período compreendido 
entre 1993 e 2003.   
12 Inúmeros motivos levam o Brasil a apresentar elevadas taxas de retenção escolar. De acordo com Reynaldo 
Fernandes, ex-presidente do Inep, e professor titular da Universidade de São Paulo, esses fatores tem sido 
amplamente debatidos na literatura, dando margem a uma grande polêmica, como por exemplo, Brandão, Baeta 
e Rocha (1983), Schiefelbein e Wolff (1993), Silva e Davis (1993), Ribeiro (1991) e Paro (2000). 
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estudar não significa apenas frequentar uma escola, mas se apropriar de todo conhecimento 

técnico-pedagógico e cultural que ela pode oferecer ao educando. Todos os estudos 

acadêmicos e avaliações formais sobre os sistemas educacionais brasileiros mostram 

claramente que o ensino aprendizado de Matemática não caminha nesse sentido.    

 Como exemplo podemos citar a rede pública do município de Duque de Caxias no 

Estado do Rio de Janeiro cuja população em 2009, segundo o IBGE era de 872.762 

habitantes.  Embora possua uma economia forte com base nos royalts do petróleo13 e um dos 

maiores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado, a rede obteve índice de apenas 

2,7 pontos no IDEB (Índice de Desenvolvimento na Educação Básica) no ano de 2009 para os 

anos finais do Ensino fundamental. Em todo país, o índice para os anos finais do Ensino 

Fundamental atingiu a marca de 3,6 pontos. No Estado do Rio de Janeiro o índice alcançou 

3,8 pontos, quando o desejado pelos organismos internacionais seria algo entre 5,5 e 6,0 

pontos.  

 Em termos de estrutura educacional, apresentamos abaixo um quadro contendo os 

dados da rede pública municipal de Duque de Caxias, de acordo com o censo escolar de 2008: 

Tabela 1.1 – Número de matrículas em escolas da Rede Municipal de Duque de Caxias/RJ 

CENSO ESCOLAR – MATRÍCULAS 2008 

Ensino Regular Educação Especial 

Educação Infantil Ensino Fundamental Educação Infantil Ensino Fundamental 

Creche Pré-

Escola 

Anos 

iniciais 

Anos 

finais 

Creche Pré-

Escola 

Anos 

iniciais 

Anos 

finais 

1564 4979 59172 26675 0 1 23 0 
Fonte: Portal Inep: www.inep.gov.br/censo/escolar/DOU_final_2008.htm - Acessado em 17/04/2010 

 Uma das principais justificativas para o presente estudo está expressa na tabela acima. 

Podemos com clareza observar a discrepância entre o número de alunos matriculados entre os 

anos iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental Regular. Há um decrescimento de 32497 

matrículas entre um período e outro, representando uma redução de aproximadamente 55% no 

número de vagas. Esses números assinalam um alto índice de retenção/evasão, nos mostrando 

                                                 
13 De acordo com dados de 2005 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município de Duque 

de Caxias detinha o 8º PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Ficando atrás apenas de capitais de Estado como 

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba e Porto Alegre.   
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que para cada 100 alunos que iniciam o 1º ano do Ensino Fundamental apenas 45 chegam ao 

9º ano.  

 A próxima tabela nos mostra os IDEB’s obtidos e quais são as metas projetadas pelo 

governo federal para a rede municipal de Duque de Caxias até o ano de 2021 quando o 

governo federal espera atingir o índice de 6,0, em média, a nível nacional: 

Tabela 1.2 – IDEB’s observados e metas para a rede municipal de Duque de Caxias/RJ 

Ensino 

Fundamental 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 3,3 3,7 3,8 3,4 3,7 4,2 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 

Anos Finais 2,5 2,7 2,7 2,5 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 

Fonte: Inep/MEC 

 As metas intermediárias projetadas pelo governo federal para todas as esferas da 

educação brasileira foram calculadas pelo Inep no âmbito do programa de metas fixadas pelo 

Compromisso Todos Pela Educação, que representa o eixo central do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, no que tange ao tratamento da 

educação básica. A proposta prevê que o Brasil chegue à média de 6,0 pontos em 2021, 

período estipulado pelas autoridades, tendo como base simbólica o ano de 2022 quando 

comemoraremos o bicentenário de nossa independência. 

 Cada um dos sistemas educacionais brasileiros, seja em âmbito federal, estadual ou 

municipal, deve evoluir segundo distintos pontos de partida. Necessariamente haverá um 

maior esforço daqueles que partem de uma pior situação, com o objetivo implícito de redução 

das desigualdades educacionais. 

 O valor de 6,0 pontos estipulado para o IDEB, teve como referência a qualidade de 

sistemas educacionais em países da OCDE14 mais avançados educacionalmente. Essa 

comparação só é possível graças a uma técnica de compatibilização de dados entre a 

distribuição das proficiências observadas entre o PISA e a Prova Brasil. 

                                                 
14 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização internacional 
de 31 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado. Os 
principais propósitos dessa organização são apoiar um crescimento económico duradouro, desenvolver o 
emprego, elevar o nível de vida, manter a estabilidade financeira, ajudar os outros países a desenvolverem as 
suas economias e contribuir para o crescimento do comércio mundial. 
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 No ano de 2007, em Matemática, o índice de proficiência dos alunos da rede 

municipal de Duque de Caxias na Prova Brasil ficou em 226,09 pontos em uma escala que vai 

até 375 pontos. No Brasil, como um todo, o índice na escala de proficiência em Matemática 

atingiu 240,56 pontos e 238,14 pontos de média no estado, como nos mostra o quadro a 

seguir: 

Figura 1.1 – Boletim de desempenho das escolas na Prova Brasil 2007 

 
Fonte: Inep/MEC 

 É de conhecimento pleno que a educação não se limita ao espaço escolar; diferentes 

estruturas educativas contribuem na formação do indivíduo. A família e a religião são forças 

tão significativas e poderosas quanto a escola na formação da visão de mundo e dos valores 

da criança ou do adolescente. Entretanto, embora não possa ser responsabilizada sozinha 

pelos insucessos em tão específica área do conhecimento, a rede pública necessita refletir 

sobre esses números, agindo em conjunto com as unidades escolares, visando superar o 

fracasso desses alunos no aprendizado e no resgate dessas competências cognitivas. 

 A busca por melhores rendimentos acadêmicos em Matemática não ocorrerá sem que 

haja um esforço coletivo que envolva autoridades competentes, dirigentes das escolas, 

comunidade escolar e, principalmente, professores. Convencer os profissionais de educação a 

conhecer melhor os parâmetros curriculares e as metodologias que norteiam sua área do 

conhecimento além de discutir sobre as dificuldades encontradas pelos alunos, será a tarefa 

mais árdua na busca da melhora da qualidade do ensino em Matemática.    

 Apesar dos resultados da Prova Brasil estarem diretamente relacionados com o 

trabalho técnico-pedagógico desenvolvido no âmbito de cada escola, a procura por melhores 

índices educacionais não é tarefa que compete apenas às equipes escolares. O compromisso 

do poder público e da sociedade como um todo visando à busca de uma educação de 

qualidade se faz necessário. Para que tais fatores ocorram, precisamos conjugar esforços no 
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sentido de se obter recursos materiais, humanos e pedagógicos, que resultem na construção de 

novas formas de conhecimento, atitudes e valores, que reconheçam o educando como sujeito 

ativo no processo de aprendizagem, favorecendo sua aquisição e absorção do conhecimento. 

 Encontramo-nos carentes de uma sociedade que avance de maneira uníssona no 

aspecto pedagógico. Que se aprofunde em discussões sobre um planejamento educacional 

voltado para os valores realmente importantes para a sociedade; no trabalho de pesquisa, 

extensão, valorização e aprimoramento dos profissionais de educação; uma gestão 

participativa e democrática, que possua efetiva contribuição dos pais na escola; que busque 

parcerias visando à ampliação de ambientes e espaços de aprendizagem. 

 Nesse sentido, devemos objetivar um processo pedagógico mais humanista que 

considere aspectos de superação da visão neoliberal sedimentada em grande parte da 

educação nacional. Em outras palavras, devemos nos distanciar de uma educação tecnicista 

voltada para o individualismo e o consumo, nos aproximando de uma proposta educacional 

direcionada para os valores humanistas, inclusivos e em favor da ética pela virtude. Nas 

palavras de Aristóteles:  
As coisas que temos de aprender antes de fazer, aprendemo-las fazendo-as – 
por exemplo, os homens se tornam construtores construindo, e se tornam 
citaristas tocando cítara; da mesma forma, tornamo-nos justos praticando 
atos justos, moderados agindo moderadamente, e corajosos agindo 
corajosamente. Essa asserção é confirmada pelo que acontece nas cidades, 
pois os legisladores formam os cidadãos habituando-os a fazerem o bem; 
esta é a intenção de todos os legisladores; os que não a põem corretamente 
em prática falham em seu objetivo, e é sob este aspecto que a boa 
constituição difere da má. (p. 35) 

 
 A superação dessa realidade passa, portanto, pela construção de um projeto nacional 

de coesão entre governo, escola e sociedade que culmine com a definição de um padrão de 

qualidade em educação. Devemos associar o aumento da oferta de ensino na escola com a 

garantia de aprendizagem para todos, sem jamais se desvincular dos princípios e valores 

éticos.  

  Mais uma vez cabe ressaltar a importância das discussões sobre atividades e 

metodologias que devem ser implementadas pelos professores de Matemática visando à 

melhora desse quadro. Torna-se fundamental que os professores apresentem tarefas que 

permitam aos estudantes se reconhecerem como produtores de seu próprio saber e não apenas 

executores ou meros reprodutores de algo que alguém lhes disse que deveria ser feito assim.  
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1.6 – Pressupostos Teóricos da Rede Pública Municipal de Duque de Caxias 

 No ano de 2002 a Secretaria Municipal de Duque de Caxias lançou sua proposta 

pedagógica e seus pressupostos teóricos que vigoram e até hoje norteiam suas diretrizes 

educacionais na rede. São propostas baseadas em teorias que a rede denomina como 

“sóciointeracionistas”, que se dizem baseadas nos estudos de Vigotski e acreditam ir ao 

encontro do que propõem os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais).  

Nesta perspectiva, privilegia-se a concepção sóciointeracionista e seus 
princípios como pilares desta proposta sem, no entanto, absolutizá-la e/ou 
desconsiderar a validade de outras concepções (outros referenciais serão 
apropriados pelas ações administrativo-pedagógicas sempre que necessário). 
Entende-se, pois o sujeito em sua dimensão social, produzido na História e 
construtor de história, marcado pela organização cultural a que pertence e 
construtor de cultura. A aprendizagem, o confronto com a alteridade e, 
consequentemente o desenvolvimento das competências de cada um, 
acontecem no seio das interações sociais. (Proposta pedagógica da Secretaria 
de Educação de Duque de Caxias, 2002, pág.35) 
 

 Respaldando essa tendência pedagógica, observa-se no sitio da própria Secretaria 

Municipal de Educação de Duque de Caxias as funções apresentadas para o órgão: 
Instituir e democratizar a oportunidade de aceso a uma educação pública 
municipal de qualidade tanto no ensino aplicado por seus profissionais como 
na infraestrutura em que ele é aplicado. Para isso, a secretaria administra o 
sistema municipal de ensino organizando, controlando e avaliando as ações 
no campo da educação, aperfeiçoando e qualificando continuamente seus 
profissionais. A secretaria também é responsável pela promoção da ética, da 
cultura popular, da formação de valores, da cidadania e da inclusão social 
através da educação.      
(<www.duquedecaxias.rj.gov.br/index.php/orgaos_municipais/educacao>). 

 
 Aqui abrimos um parêntese para uma rápida discussão acerca de divergências 

interpretativas sobre a nomenclatura utilizada pela Rede Municipal de Duque de Caxias para 

se referir as teorias de Vigotski. Embora a rede utilize oficialmente o termo 

“sóciointeracionista” para se referir às teorias vigotskianas, trabalhos recentes rejeitam essa 

terminologia, considerando os trabalhos de Vigotski como sendo de uma linha da psicologia 

“sóciocultural ou histórico”, como observa Duarte (2000): 

[…] a teoria de Vigotski não necessita ser complementada pelo 
construtivismo piagetiano para valorizar o caráter ativo do processo de 
apropriação pelo indivíduo, da experiência sócio-histórica pois esse caráter 
ativo está contido na dialética entre a objetivação e apropriação que 
fundamenta essa escola da psicologia soviética. (p. 112) 
 

 O outro ponto de divergência consiste na maneira como a rede descreve o indivíduo e 

a formação desse indivíduo de maneira padronizada e subjetiva, desassociado da cultura e do 
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momento histórico em que se encontra. Deste modo, fica evidente a falta de conexão entre as 

teorias de Vigotski e o que é proposto pela rede.   

 De acordo com essas análises, Vigotski interessou-se por enfatizar o papel da 

interação social ao longo do desenvolvimento do homem. Isto quer dizer que o homem é 

herdeiro de toda a evolução filogenética (espécie) e cultural, e seu desenvolvimento acontece 

em função de características do meio social em que vive; donde surge o termo “sóciocultural 

ou histórico”, atribuído a essa teoria. E, assim, assinala-se constantemente a busca de explicar 

os processos mentais superiores baseados na imersão social do homem, que por sua vez é 

histórico, ontológico (estudo investigativo e comparativo do indivíduo) e filogenético 

(história da evolução das espécies). 

 Portanto, sugerimos que a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ 

reveja os conceitos propostos para a rede, pois um conceito mal interpretado pode adquirir 

força e se tornar um fator determinante de práticas educacionais equivocadas. 

 Os estudos do psicólogo bielo-russo Lev Seminovich Vigotski (1896-1934) se 

caracterizam por uma dialética das interações com o outro e com o meio, como desencadeador 

do desenvolvimento sócio-histórico.  

 Compreender Vigotski significa conhecer as influências culturais que marcaram seu 

pensamento. Sua família lhe forneceu o primeiro ambiente cultural estimulante, voltado para a 

poesia, às artes e o estudo de línguas. Como estudante, sobressaiu-se por sua capacidade de 

analisar os problemas em profundidade e por sua extrema habilidade para pensar. 

 Seu envolvimento com problemas da crítica, estética e semiótica foi o de um pensador 

ou de um filósofo que pretendia desvendar os mecanismos de construção do conhecimento a 

partir de uma dialética global do homem e da cultura. Para ele, os fatores intelectual e 

emocional, ou seja, o pensamento e o sentimento é que movem toda a criação humana.   

 Suas teorias sobre o aprendizado decorrem da compreensão do homem como um ser 

que se forma quando em contato com a sociedade. Ele rejeita tanto as teorias inatistas, 

segundo as quais o ser humano ao nascer já carrega em sua carga genética, características que 

desenvolverá ao longo da vida, quanto as empiristas e comportamentais, que veem o ser 

humano como produto dos estímulos externos. 

 Para Vigotski e seus colaboradores, o desenvolvimento é impulsionado pela 

linguagem. Eles acreditam que a estrutura dos estágios descrita pelo biólogo suíço Jean Piaget 

(1896-1980) seja correta, porém diferem na concepção de sua dinâmica evolutiva. Enquanto 

Piaget defende que a estruturação do organismo precede o desenvolvimento cognitivo, para 
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Vigotski é o próprio processo de aprender que gera e promove o desenvolvimento das 

estruturas mentais superiores. 

 O desenvolvimento cognitivo foi compreendido como um a sequência do conteúdo a 

serem apropriados, e das relações que ocorrem ao longo do todo o processo de educação e 

ensino. Nesse sentido, o aprendizado precede o desenvolvimento. A criança vai se 

desenvolvendo à medida que, orientada por um adulto ou companheiros, se apropria da 

cultura elaborada pela humanidade. 

 Essa visão do processo indissolúvel entre educação e ensino, vai de encontro com 

algumas interpretações equivocadas dadas por alguns educadores brasileiros à teoria 

construtivista atribuída a Piaget.  

 O famosos jargões: “ensinar o aluno a aprender a aprender”, “aprender brincando” 

ou “partir do interesse do aluno” em nada se enquadram nessa proposta. O principal objetivo 

da escola é ensinar os diferentes conteúdos e não necessariamente proporcionar divertimento 

o tempo todo. Aprendizagem gera instabilidade e conflitos; exige que o educador instigue o 

educando a buscar soluções para os problemas apresentados. O prazer advém da satisfação 

com a aquisição do conhecimento. O grande desafio para o professor está no fato de 

desenvolver sua sensibilidade para propor situações-problema desafiadoras que despertem a 

atenção de todos e os estimulem a pensar. Como afirma Duarte (2009): 
 […] dada a alienação da sociedade (a qual todos nós estamos sujeitos), o 
construtivismo se utiliza de processos de sedução para ganhar adeptos. 
Muitas vezes nós nos deixamos seduzir por concepções, por teorias que não 
produzem uma visão crítica, não conduzem a uma análise racional sobre o 
que ocorre na sociedade e na educação. Essas teorias seduzem porque estão 
impregnadas de idéias e imagens que estão presentes na ideologia dominante 
da sociedade contemporânea. (p. 03) 
 

 O construtivismo ganhou força na pedagogia durante a década de 70 do século 

passado, se disseminando rapidamente em escolas dos Estados Unidos e da Europa, sendo 

abandonado nos países que o adotaram pioneiramente uma década depois. Os responsáveis 

pelos sistemas educacionais daqueles países chegaram à conclusão de que a adoção de uma 

filosofia que não se traduzia em um método claro de ensino deixava os professores 

atordoados, perdidos, prejudicando necessariamente o desempenho de seus alunos. 

 Por esse motivo, torna-se importante ressaltarmos que assim como Piaget, Vigotski 

não formulou uma teoria pedagógica. Embora o pensamento do psicólogo tenha sua ênfase no 

aprendizado e ressalte a importância da instituição escolar na formação do conhecimento do 

indivíduo, foi a linguagem sua preocupação central. Interessava-lhe estudar a linguagem como 
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constituidora do sujeito, procurando, portanto, enfocar em seus trabalhos a relação 

pensamento-linguagem. 

 Vigotski escreveu vários livros e artigos onde se observa uma preocupação com as 

questões educacionais. Para ele, a intervenção pedagógica provoca avanços que não 

ocorreriam espontaneamente, pois, o conhecimento é fruto das interações sociais que se 

estabelecem na mediação dos signos culturais constituídos pela coletividade. O sujeito social, 

criador e recriador de cultura, é transformado pelos valores culturais do ambiente ao mesmo 

tempo que o transforma. No contato com outros membros do grupo, mergulha nos 

significados dominantes, apropriando-se deles, ressignificando-os. Nesse sentido, afirma 

Vigotski in Cole (1989): 

Desde os primeiros dias de desenvolviento da criança, suas atividades 
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e, 
sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do 
ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 
passa através de outra pessoa. Esta estrutura humana complexa é fruto de um 
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas relações entre 
história individual e história social. (p.33) 

  

 Dentro dessa proposta, aprender é entrar num mundo novo de relações entre 

indivíduos, internalizando o conhecimento adquirido, respeitando a forma de organização 

cultural vigente e, ao mesmo tempo, expondo seus pontos de vista através da formulação de 

questões pertinentes ao grupo social. Nas palavras de Vigotski in Cole (1989):  

O aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um 
processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 
que as cercam […] um aspecto crucial do aprendizado é que ele cria a zona 
de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta processos 
internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 
criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com 
seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte 
das aquisições do desenvolvimento da criança. Desse ponto de vista, o 
aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental 
e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra 
forma, seriam impossíveis de acontecer. (p. 99, 100) 

 
 Um ponto central sobre o que foi proposto por Vigotski, é o conceito da Zona de 

Desenvolvimento Proximal. As teorias sobre a chamada ZDP, afirmam que a aprendizagem 

acontece no intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento potencial. Em outras 

palavras, a ZDP é a distância existente entre o que o sujeito já sabe e aquilo que ele tem 

potencialidade de aprender. É nesse intervalo que a atuação da escola seria fundamental, 

estimulando a ampliação desse potencial, partindo do conhecimento da ZDP do aluno, para 
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assim intervir. O conhecimento potencial ao ser alcançado, se torna conhecimento real e a 

ZDP se redefine a partir do que passaria a ser o novo potencial do aluno. 

 O pensamento de Vigotski é absolutamente atual e compatível com o que propõem as 

atuais metodogias de ensino e aprendizagem. Ele possibilita a adoção de estratégias que 

envolvam o compartilhamento de ideias, permitindo a construção coletiva do conhecimento e 

a formação de um indivíduo crítico e criativo. Dentro dessa perspectiva o conhecimento, em 

tese, deixa de ser simplemente absorvido, consumido, assimilado passivamente e passa ser 

produto do processo de elaboração e construção do coletivo. 

 Nesse sentido, a atuação do professor passa a ser fundamental. Suas ações devem estar 

voltadas para mediar a aquisição de proposições contextualmente aceitas através do 

compartilhamento de propostas significativas dentro da ZDP do aluno. É de responsabilidade 

do professor observar se o nível de conhecimento adquirido pelo aluno é socialmente aceito, 

se ele está avançando no seu nível de conhecimento potencial. 

 Por outro lado, cabe ao aluno, verificar se os seus novos conhecimentos adquiridos 

possuem o valor social que o professor espera, relacionando-o com a área do conhecimento 

em questão. Nesse estágio de assimilação do conhecimento, as avaliações diagnósticas 

periódicas assumem total relevância, como resalta Orlandi (2005): 
A contribuição da teoria sóciohistórica para a avaliação, está também no fato 
que ela pode mostrar a escola como espaço de reflexão e de alargamento da 
capacidade interpretativa do sujeito, lugar fundamental para a elaboração da 
experiência da autoria (passagem da função de sujeito enunciador para a de 
sujeito autor). (p.32) 
 

 Os estudos de Vigotski se configuram como um importante campo de conhecimento 

para discussão sobre avaliação escolar, pois favorece a análise avaliativa sobre todo o 

processo de produção dos sentidos, e não apenas sobre o seu produto final. Ela nos conduz, 

direciona e seduz na busca de novas abordagens avaliativas mais descritivas e qualitativas do 

que quantitativas. Permitem que o professor possa utilizar como mecanismo de demanda 

diagnóstica a observação do que não foi dito sobre tudo aquilo o que foi dito. 

   Essa poderia ser a chave para a saída do eterno dilema representado historicamente 

pela oposição certo versus errado. Passaríamos a enxergar o erro não como algo absoluto, 

mas como ponto de partida na busca de soluções para obtenção de técnicas de ensino e 

aprendizagem que possam corrigi-lo. Discutir o erro, valorizando seus indicadores como 

caminho para sanar o próprio problema, ainda representa algo pouco consistente e aproveitado 

em nossas escolas. 
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 Ainda de acordo com o que foi proposto por Vigotski, do qual comunga a Rede 

Municipal de Duque de Caxias, a escola passa a ser considerada como espaço de ampliação 

das visões de mundo, tendo como objetivo maior a formação de um sujeito crítico, construtor 

de conhecimento e agente modificador do meio social em que vive. Não compete à escola 

impor uma realidade única, mais discutir sobre todas as possibilidades sociais vigentes, 

reconstruindo-as e reinventando-as dentro de um contexto educativo. 

  A escola deve ser um espaço de diversidade, pluralidade, comparação e discussão 

sobre as diferenças sem que haja hierarquizações. Ao mesmo tempo deve se comprometer 

com a ética e possuir compromisso social com a busca do autoconhecimento, 

independentemente do contexto na qual esteja inserida. Nela, devemos viver constantemente a 

construção e o exercício da cidadania, comprometidos com nossa própria história e com o 

universo social do qual fazemos parte. Tudo o que é individual e particular deve ser 

redimensionado pela ação do coletivo. Portanto, cabe à escola o compromisso com a 

formação de cada aluno, desenvolvendo ações em consonância com uma formação cidadã e a 

constante revisão de hábitos e costumes que a sociedade costuma impor como padrão. 

 De acordo com a abordagem sócio-histórica, a aprendizagem do conteúdo escolar é 

fundamental para o desenvolvimento do psiquismo. Para Leontiev (2004), o ingresso da 

criança no processo educativo constitui um fator primordial para o seu desenvolvimento. Na 

escola a criança executa papéis, realiza atividades e assume responsabilidades que não seriam 

possíveis em outros espaços sociais. Essas atividades exigem da criança ações diferenciadas 

daquelas realizadas fora desse espaço e favorecem a reorganização do seu comportamento. 

 Esse espaço de interação com o outro, deve ser constituído de profunda harmonia, 

identidade, afetividade, autoestima, autoconfiança e autonomia. As competências e 

habilidades que cada um traz em si devem ser discutidas, redefinidas e potencializadas dentro 

de um contexto social mais humanista. Dessa maneira, como considera Kramer (1998): 

[…] a experiência com a produção cultural contribui de maneira 
básica na formação de crianças, jovens e adultos, pois resgata histórias e 
relatos, provoca a discussão de valores, crenças e a reflexão crítica da 
cultura que produzimos e que nos produz, suscita o repensar do sentido da 
vida, da sociedade contemporânea e, nela, o papel de cada um de nós. (p.15)  

 
 Os pressupostos teóricos de Rede Municipal de Duque de Caxias (2002, p.50 e 51), 

sinalizam sobre quais são os objetivos que devem ser alcançados pelo aluno e devem servir 

como metas para nortear o compromisso da escola com a coletividade: 

� Conhecer o próprio corpo, suas reações e transformações, desenvolvendo 

atitudes de respeito para a preservação da vida humana. 
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� Utilizar as diferentes linguagens do ser humano para expressão do pensamento e 

das emoções e para organização e análise das informações recebidas. 

� Compreender a natureza dialética do ecossistema, entendendo a inter-relação 

dos fatores políticos, econômicos, sociais e culturais com a natureza. 

� Conhecer, respeitar e valorizar a riqueza e a diversidade cultural. 

� Participar como ser atuante do processo de construção do conhecimento, 

visando a autonomia no pensar e agir. 

� Compreender os vários aspectos da vida, do trabalho e ser capaz de assumir seu 

próprio processo de aperfeiçoamento contínuo para o desenvolvimento de sua 

função e da melhoria constante de suas condições de trabalho na sociedade. 

� Atuar como cidadão crítico, participando do grupo social no qual está inserido, 

através da reivindicação dos seus direitos, do cumprimento dos seus deveres e 

da intervenção de forma consciente e criativa na vida em sociedade para a 

transformação da realidade. 

 Esses objetivos devem estar constantemente presentes nas ações das escolas da rede e 

devem fazer parte de todos os momentos e espaços de troca e reflexão entre os educadores. 

Entretanto, parece-nos que uma pergunta adquire alta relevância: qual o ponto de partida para 

começarmos a encontrar soluções para a melhora do aprendizado em Matemática? 

Respaldado por essa necessidade, o presente trabalho se apropria de uma avaliação 

nacional de grande porte – a Prova Brasil – visando contribuir na busca de possíveis sugestões 

que auxiliem no enfrentamento dos problemas apresentados.     

 A Prova Brasil, como é nacionalmente conhecida, tem sido muito difundida nos 

últimos anos. Seus resultados vem sendo utilizados como critérios para a definição de 

políticas públicas voltadas para à educação. Portanto, uma análise individualizada dos 

resultados obtidos através de um simulado de Matemática dessa prova pode nos indicar 

caminhos que norteiem nossa busca.   

 A idéia básica é considerarmos a Prova Brasil como pano de fundo para que a partir 

dela possamos avaliar o que podemos tomar como metas na busca da melhoria da qualidade 

do ensino em Matemática. Os dados coletados, a partir dos erros significativos cometidos 

pelos alunos no simulado, poderão nos apresentar sugestões sobre como corrigi-los, como 

sanar tais deficiências. Nesse sentido, afirma Esteban (2002): 

 O erro é considerado um importante elemento na tentativa de 
compreender a complexidade dos processos e de produzir práticas que 
incorporem os processos em sua complexidade. O erro dá pistas sobre os 
conhecimentos, práticas, processos, valores, presentes na relação 
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pedagógica, embora frequentemente invisíveis. O erro é portador de 
conhecimentos, processos, lógicas, formas de vida, silenciados e negados 
pelo pensamento hegemônico. A avaliação, nesta perspectiva, vai desafiando 
e desfiando o que se mostra para encontrar o que se oculta. (p. 09) 
 

 Outro fator motivador dessa pesquisa encontra-se em Santos (2009):   
Considera-se que a investigação sobre a relação dos alunos com a 

Matemática, com ênfase nas dificuldades de aprendizagem, justifica-se 
como tema relevante de pesquisa, tanto pela natureza das questões que 
precisam ser compreendidas quanto pela carência de estudos, no País, que 
gerem conhecimentos-suporte para a ampliação e o aprofundamento da 
pesquisa sobre o tema. Isso significa, no atual momento, constituir e dispor 
de elementos teóricos e metodológicos que permitam compreender e 
explicar a relação e as dificuldades dos alunos com a Matemática como 
produto da dinâmica que se estabelece entre aluno, professor e saber 
matemático, na sala de aula, em estreita relação com o mundo exterior a ela 
e que nela se manifesta. Assim, a depender do estudo e das condições, o 
foco pode ser a experiência, o saber ou não-saber do aluno, como pode ser o 
saber e a metodologia do professor; ou ainda o peso do contexto social, das 
negociações entre aluno e professor, das exigências curriculares do sistema 
de ensino e do alcance de certas políticas educativas. (p.61) 

 
 Os estudos sobre análise da produção de alunos em respostas aos itens presentes em 

avaliações Matemáticas constituem-se em ferramentas importantes para observarmos como se 

manifesta no aluno o processo de formação do conhecimento. Por tudo que foi exposto neste 

capítulo, consideramos que o desenvolvimento de pesquisas que sejam voltadas para a 

compreensão das dificuldades encontradas pelos estudantes, representa uma via concreta para 

buscarmos o aprimoramento intelectual e a redução das dificuldades enfrentadas por nossos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem de Matemática.  
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CAPÍTULO II 

 UM RAIO–X DA PROVA BRASIL 

Educação é um ato político. Se algum professor julga que sua ação  

é politicamente neutra, não entendeu nada de sua profissão. 

Ubiratan D’Ambrosio 

2.1 – Breve Histórico sobre a Avaliação de Políticas Educacionais no Brasil 

Na gestão pública da educação brasileira, a proposta inicial de um sistema 
nacional de avaliação ocorre no final dos anos 80, embora fosse objeto de 
interesse já na reforma dos anos 30 e estivesse presente, desde então, nos 
esboços de pesquisa e de planejamento educacional (AZEVEDO, 2000; 
WAISENFISZ, 1991). 

 Em um excelente trabalho de pesquisa, Souza (2009), reafirma as origens do 

levantamento estatístico de dados sobre a educação no Brasil: 
O levantamento de dados em Educação é considerado como base do sistema 
de medição de indicadores (desempenho de alunos, perfil de escolas etc.) 
adotado no Brasil. Os primeiros levantamentos datam de 1906, quando foi 
registrada no Anuário Estatístico do Brasil uma pesquisa das escolas 
públicas e privadas que ofertavam o ensino superior, profissional, secundário 
e primário, na capital federal, que ainda era o Rio de Janeiro. Essa pesquisa, 
encomendada pelo governo federal, tinha por objetivo quantificar os 
estudantes nas referidas redes e baseava-se na coleta de dados sobre o 
número de escolas e corpo docente. Somente em 1931, após a criação da 
Diretoria Geral de Informações Estatísticas e Divulgação, o levantamento de 
dados relacionado à educação no Brasil passou a ser sistematizado. (p. 23) 
 

 Surge em 1934 por intermédio do Decreto Lei 24.609, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Em 1937 ocorre a transformação do então Ministério dos 

Negócios da Educação e Saúde Pública em Ministério da Educação e da Saúde, por 

determinação da Lei 378, que cria também o Instituto Nacional de Pedagogia. Em 1938, esse 

órgão que era responsável pela realização de trabalhos e estudos referentes à educação, passa 

a chamar-se Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP. 

 Em 1953, o então presidente Getúlio Vargas, desmembra o Ministério da Educação e 

Saúde, criando o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura. Visando o 

aprofundamento das pesquisas em educação, à estrutura do Ministério da Educação e Cultura 

e acrescido do Serviço de Estatística de Educação e Cultura – SEEC. 
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 A década de 50 é marcada por estudos estatísticos da London of School for 

Economics15 que influenciam a produção de relatórios mundo a fora que visam à 

compreensão sobre problemas relativos às desigualdades e oportunidades em educação.  

 A publicação em 1966 do chamado Relatório Coleman gerou debates em diversos 

países, inclusive no Brasil. De acordo com Luz (2006):  

Desde a publicação do Relatório Coleman (1966), no qual ficou estabelecido 
que as características familiares são mais importantes que os fatores 
escolares em determinar o desempenho escolar, estudos sobre o papel da 
escola tentam melhorar a compreensão da relação destes insumos com o 
aprendizado. Considerar os fatores escolares inócuos em relação aos fatores 
familiares no desempenho escolar enfraquece a possibilidade de que 
investimento e intervenção governamentais sejam capazes de conter a 
transmissão intergeracional do déficit educacional e sócio-econômico entre 
os estratos sociais. (p. 02) 
 

 Essa pesquisa envolvendo 645 mil alunos distribuídos em diferentes níveis de ensino, 

voltou seu foco principal na verificação das diferenças no ensino entre escolas norte 

americanas, bem como a diversidade de conhecimento entre os alunos. Os resultados 

mostraram que as variáveis socioeconômicas interfeririam no aprendizado dos alunos de 

maneira muito mais consistente do que as próprias unidades escolares. Nas palavras de Soares 

(2004): 

A publicação dessas pesquisas gerou um forte pessimismo pedagógico, pois 
a sua primeira leitura levava à conclusão de que a escola teria pouco impacto 
no desempenho dos alunos. Dito de outra forma, as diferentes maneiras de 
organizar a escola seriam igualmente eficientes. Essa idéia está sintetizada 
na seguinte frase provocante: “As escolas não fazem diferença.” (p. 83)  
 

 Durante a ditadura militar, em 1972, o INEP ganha autonomia e é novamente batizado, 

passando a se chamar Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. No entanto, como afirma 

Souza (2009), a conjuntura política alterou a proposta inicial fazendo com que “o interesse 

teórico pela área de avaliação de programas direcionou-se principalmente à tentativa de 

disseminação do modelo CIPP – contexto, input, processo e produto – desenvolvido por 

Daniel Stufflebeam e Egon Guba.” Tal metodologia, criada em 1967, considera o estudo 

estatístico como o processo de delinear, obter e fornecer informações úteis para o julgamento 

e tomada de decisões. 

  
                                                 
15 A London of School for Economics (LSE)  é considerada históricamente por muitos como determinante no 
desenvolvimento de pesquisas e estudos na área de economia, ciência política, direito, contabilidade e finanças, 
sistemas de informação, filosofia, antropologia, sociologia e políticas sociais. A Biblioteca Britânica de Ciências 
Politicas e Ecônomicas (BLPES),  principal biblioteca da LSE , é considerada a maior biblioteca do mundo 
dedicada exclusivamente às Ciências Sociais. 
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 Ainda, segundo Viana in Freitas (2002): 

Ao longo dos anos 70 e na década de 80, face ao processo de massificação 
das instituições de ensino, especialmente no terceiro grau, houve certa 
intensificação dos estudos ligados ao acesso ao ensino superior, sobretudo os 
relacionados aos aspectos psicométricos dos instrumentos de medida e à 
análise de dados socioeconômicos, como pode ser observado em algumas 
publicações . (p. 65) 

 O início dos anos oitenta nos trouxe uma proposta de avaliação institucional de nível 

superior sugerida pela Associação Nacional de Docentes (ANDES). Em 1986 o Ministério da 

Educação criou o GERES (Grupo Executivo para reformulação do Ensino Superior) que, 

segundo Leite in Souza (2009), “em última análise, através da avaliação, pretendia ranquear 

as instituições (p.26).”   

 A discussão sobre a importância ou não desse processo avaliativo das Instituições de 

Ensino Superior (IES), desencadeou fortes reações junto à comunidade universitária brasileira 

que acabou por inviabilizar o projeto do GERES. 

 De acordo com Coelho (2008): 

As perspectivas economicista e tecnicista no tratamento da questão da 
avaliação educacional, ao lado do questionamento acadêmico e social da 
qualidade do ensino e da reivindicação de descentralização, concorreram 
para que, no início dos anos 80, fossem iniciadas, pelo Estado, as 
experiências de avaliação em larga escala e, ao final da década, fosse 
implantado um sistema nacional de avaliação, com vistas à modernização do 
setor educacional. (p. 04) 
 

 Entre os anos de 1987 e 1990, o Ministério da Educação investiu no desenvolvimento 

do Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau (SAEP). Como salienta Souza in 

Coelho (2008):  

 enquanto as pesquisas apontavam para as implicações educacionais e 
sociais da avaliação, o poder público recorria à testagem do rendimento do 
aluno, sendo este tomado como expressão do desempenho de escolas e 
sistemas. No mesmo período, a ampla difusão e discussão das teorias da 
reprodução cultural e social colocavam à descoberto a função seletiva e 
excludente da educação brasileira. (p. 05) 
 

 Em 1990 o SAEB substitui o SAEP implantando o primeiro sistema realmente 

nacional de avaliação de sistemas educacionais. A segunda aplicação do SAEB em 1993 foi 

estruturada em três eixos de estudo: rendimento do aluno, perfil e prática docentes e perfil dos 

diretores e formas de gestão escolar.  

 A partir de 1995, o SAEB incluiu em sua amostra o ensino médio e a rede particular 

de ensino. Passa a adotar técnicas mais modernas de medição do desempenho dos alunos, 
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incorpora instrumentos de levantamento de dados sobre as características socioeconômicas e 

culturais e sobre os hábitos de estudo dos alunos, além de redefinir as séries avaliadas, 4ª e 8ª 

séries (atuais 5º e 9º anos, respectivamente) do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. 

  Em 2005 surge a Prova Brasil tendo com propósito avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelos mais diversos sistemas educacionais brasileiros a partir de testes padronizados 

e questionários socioeconômicos. 

 

2.2 – A Origem da Prova Brasil  

 A década de 80 representou um período muito fértil para a educação brasileira no que 

tange a discussões sobre políticas públicas para o direcionamento e aplicação de verbas. A 

questão da qualidade e principalmente da equidade passou a assumir um lugar de destaque nas 

discussões voltadas para a educação. Surgem as primeiras propostas sobre a criação de uma 

avaliação nacional que nos permita mapear a real situação do ensino público no Brasil. Um 

processo de avaliação em todos os níveis passa a ser fundamental para a obtenção de 

informações sobre a realidade educacional no País. 

 A necessidade de obter informações mais gerais sobre a educação brasileira, leva à 

adoção da avaliação dos sistemas responsáveis pela mesma. Essa avaliação deve utilizar 

procedimentos metodológicos de pesquisa, formais e científicos, que garantam sua 

confiabilidade tanto na coleta sobre os dados de desempenho dos alunos como nas condições 

internas e externas que nele interferem. 

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) representou a primeira 

iniciativa brasileira, em escala nacional, que nos permitiu conhecer em profundidade o 

sistema educacional brasileiro. Desde sua primeira aplicação, o Saeb nos trouxe embutido 

como principal finalidade, fornecer aos gestores dos sistemas de ensino informações que 

subsidiem o processo de tomada de decisões. Além disso, se propõe a fornecer elementos que 

permitam o monitoramento dos resultados das aplicações das políticas públicas voltada para a 

educação. 

 A primeira prova do Saeb foi aplicada em 1990. No ano de 1995 o Saeb sofreu uma 

forte reestruturação metodológica passando a adotar a comparação do desempenho das redes 
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educacionais ao longo dos anos. Para permitir a comparabilidade, o sistema adotou a Teoria 

da Resposta ao Item (TRI)16 e a manutenção de itens ancora ao longo da história da avaliação.  

 Em 2005 surge a Prova Brasil, cujo nome oficial é Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (Anresc). O Saeb passou então a ser composto por dois processos avaliativos: a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (Anresc), conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005. 

 A Aneb é aplicada por amostragem das Redes de Ensino em cada unidade da 

Federação e foca as gestões dos sistemas educacionais. Atualmente sua aplicação ocorre a 

cada dois anos, fazendo a prova alunos do 5º ano e do 9º ano do Ensino Fundamental das 

redes particular e pública rural, selecionados aleatoriamente, além de alunos do 3º ano do 

Ensino Médio das redes pública e particular de área rural. Por manter suas características 

originais, a Aneb ainda recebe o nome de Saeb e volta sua pesquisa para a unidade escolar. 

 Pelo seu caráter universal a Anresc é chamada de Prova Brasil por causa de sua maior 

divulgação na mídia e de sua aplicação em todas as escolas públicas urbanas brasileiras com 

mais de 20 alunos no ano letivo avaliado. Fazem a prova, a cada dois anos, todos os alunos de 

escolas públicas urbanas do 5º ano e do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 A base metodológica das duas provas é a mesma, a diferença encontra-se apenas na 

população de estudantes aos quais são aplicadas e, consequentemente, nos resultados que cada 

uma fornece. Ambas avaliam as mesmas disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática. 

 Uma vez que a metodologia utilizada nas avaliações é a mesma, elas passaram a ser 

operacionalizadas em conjunto desde 2007. Como representam avaliações complementares, o 

governo federal garante que uma não implicará na extinção futura da outra. 

 

 

 

 

                                                 
16 A teoria da Resposta ao Item, muitas vezes abrevidas apenas por TRI, é uma modelagem estatística em 
medidas psicométricas, principalmente na área de avaliação de habilidades e conhecimentos em teste de múltipla 
escolha. Utilizada em avaliações de vários países, os programas mais conhecidos são o NAEP (National 
Assessment of Educational Progress), o ETS (Education Testing Service), o GMAT (Graduate Management 
Admision Test), todos nos Estados Unidos da América e o CITO (Institute for Education Measuremente) na 
Holanda. No Brasil, além do Saeb, o novo ENEM, aplicado pela primeira vez em dezembro de 2009, também fez 
uso da TRI, de forma a garantir a comparatibilidade das notas em diferentes edições. 
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2.3 – O que é a Prova Brasil  

            A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996), em seu Título IV, da Organização da Educação Nacional, em seu art. 9º, 

no inciso VI, prevê que é de incumbência da União assegurar o processo nacional de 

avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração 

com os sistemas de ensino, tendo como objetivo definir prioridades e a melhoria da qualidade 

do ensino. Em conformidade com essa exigência surge um importante instrumento avaliativo 

denominado Prova Brasil 

 De maneira geral, a Prova Brasil representa uma avaliação diagnóstica em larga escala 

desenvolvida pelo Inep/MEC, objetivando avaliar a qualidade do ensino oferecido pelos mais 

diversos sistemas educacionais brasileiros a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos. 

 Nos testes, os alunos respondem a itens (questões) de Língua Portuguesa, com foco 

em leitura, e Matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário 

socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem 

estar associados ao desempenho. 

 Para cada ano letivo são confeccionados 21 diferentes tipos de cadernos de provas, 

mas cada aluno responde a apenas um. Desta forma, dois alunos não respondem 

necessariamente às mesmas questões. Cada caderno de prova é constituído por quatro blocos, 

sendo dois destinados a itens de Língua Portuguesa e os outros dois blocos a questões de 

Matemática.  

 Os alunos do 5º ano respondem a 22 itens de Língua Portuguesa e a outros 22 itens de 

Matemática. Já os estudantes do 9º ano respondem 26 itens de Língua Portuguesa e a outros 

26 itens de Matemática. O tempo total estipulado para a avaliação é de 2 horas e 30 minutos. 

 Todos os itens são de múltipla escolha, com quatro opções de alternativas para as 

respostas, sendo apenas uma a correta. As soluções devem ser assinaladas em um formulário 

de respostas a lápis ou a caneta preta, bastando que o aluno escreva um “X” na alternativa 

desejada. A prova não é divulgada, pois de acordo com a metodologia da Teoria da Resposta 

ao Item, as mesmas questões podem ser utilizadas em edições seguintes do exame. 

 Professores e gestores (diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores 

educacionais, etc.) de turmas das escolas avaliadas também respondem a questionários que 

coletam dados demográficos, perfil profissional e condições de trabalho. 
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2.4 – Da Elaboração da Prova Brasil 

 Os itens presentes nos testes da Prova Brasil são criados a partir das chamadas 

Matrizes de Referência. A Matriz é um documento que descreve os temas que servem como 

base para a elaboração dos itens. Ela reúne os conteúdos que devem ser avaliados em cada 

disciplina e ano letivo, dando transparência e legitimidade ao processo global da avaliação.  

 De modo a facilitar a sua interpretação, os conteúdos associados às competências e 

habilidades desejáveis em cada disciplina e em cada ano letivo, presentes nas Matrizes de 

Referência, foram subdivididos em partes menores. Esses pequenos fragmentos são chamados 

de descritores e especificam o que os itens da prova devem medir.  

 A seleção e montagem dos descritores que compõem os itens que integram a Prova 

Brasil presentes na Matriz de Referência, foram criados pelo Inep a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) e dos currículos adotados pelas Secretarias Estaduais de 

Educação e por redes municipais de ensino. O Inep também consultou livros didáticos com 

frequente utilização por parte dos professores regentes das redes públicas e privadas. 

 Os descritores representam uma associação entre os conteúdos curriculares e as 

operações mentais desenvolvidas pelos alunos. Portanto, os descritores traduzem o que 

implica dominar tal habilidade, e, como se deve proceder na sua utilização dos mesmos, como 

base para a construção dos itens dos testes das duas disciplinas avaliadas. Como cada 

descritor dá origem a diferentes itens, a partir das respostas dadas pelos alunos, é possível 

verificar o que os alunos adquiriram como conhecimento e sua capacidade de raciocínio sobre 

o tema. 

 Embora existam muitas críticas por parte dos educadores, as duas disciplinas 

escolhidas para compor a prova foram definidas pelo Inep por serem consideradas básicas na 

composição do currículo escolar. A montagem dos itens que constituem a avaliação é baseada 

em competências e habilidades mínimas consideradas comuns entre os currículos de todas as 

unidades educacionais da federação. Tais competências e habilidades são consideradas 

elementares para que os jovens avancem no processo de aprendizagem no decorrer de sua 

vida escolar.    

 As Matrizes de Referência da Prova Brasil não englobam todo o currículo escolar e 

não devem ser confundidos como procedimentos, estratégias de ensino ou orientações 

metodológicas, pois o corte é feito com base nos conceitos mínimos que todo aluno do Ensino 

Fundamental deve adquirir. 
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 De maneira mais direcionada para o interesse desse trabalho, devemos observar que a 

prova de Matemática é elaborada com ênfase na resolução de problemas. São consideradas 

competências e habilidades como: capacidade de observação, estabelecimento de relações, 

comunicação entre as diferentes linguagens, argumentação e validação de processos, além da 

estimulação de diferentes formas de raciocínio como intuição, indução, dedução e 

principalmente estimativa. De acordo com os elaboradores dos testes, a opção por tais itens 

representa a convicção de que o conhecimento matemático adquire significado quando os 

alunos se deparam com situações desafiadoras para serem superadas e necessitam trabalhar 

visando o desenvolvimento de estratégias necessárias para a resolução das questões. 

 As matrizes de Matemática tanto para o 5º ano quanto para o 9º ano do Ensino 

Fundamental, não trazem em seu bojo orientações ou sugestões de como o professor deve 

atuar em sala de aula. Tampouco sugerem algum tipo de progressão ou hierarquia dos 

conteúdos nos anos letivos avaliados. Além disso, não mencionam determinadas 

competências e habilidades que, mesmo sendo importantes não são passíveis de serem 

aferidas através de uma prova objetiva. 

 São os itens presentes na avaliação que permitem afirmar se o aluno desenvolveu ou 

não determinada habilidade matemática. A prova direciona seus itens na capacidade do 

estudante de resolver problemas cotidianos a partir da utilização e aplicação de conceitos por 

ele construídos. Por esse motivo, a prova procura, prioritariamente, apresentar situações em 

que a resolução dos problemas matemáticos sejam significativos para os alunos 

 Como problemas significativos para os alunos entende-se situações que permitam a 

“recontextualização” sobre conhecimentos que lhe foram apresentados de maneira 

descontextualizada no momento do seu processo de aprendizagem. A opção pelo foco na 

resolução de problemas significativos não exclui totalmente a possibilidade de que alguns 

itens tenham como objetivo avaliar o domínio dos alunos em determinados conteúdos mais 

técnicos e formais de suas competências matemáticas.    

 A presença de dois elementos definidores nos testes da Prova Brasil – a padronização 

dos itens e o uso da medida – necessitam ser mais bem compreendidos pela sociedade. Como 

o direito ao aprendizado de competências cognitivas vale para todos os alunos, fica excluída a 

possibilidade de definição deste direito de forma diferente para diferentes grupos de alunos 

nas mais distintas regiões do Brasil. Como notória consequência, o instrumento avaliador 

desse direito deve ser único.  
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 No entanto, considerando a variação natural presente nos seres humanos, é aceitável 

que, garantido um nível de domínio do conhecimento compatível com o exercício da 

cidadania, alunos diferentes apresentem graus diferentes de domínio das competências e 

habilidades necessárias. Dito de outra maneira, é naturalmente aceitável que alguns alunos 

possuam um maior desenvolvimento de sua capacidade de abstração matemática e outros não. 

São pelos motivos expostos que a avaliação possui uma gama tão grande de variáveis no que 

concerne a sua elaboração e a sua forma de pontuação.  

 

2.5 – Propósito da Prova Brasil  

 Diferentemente das clássicas avaliações aplicadas pelos professores em sala de aula, a 

metodologia adotada para a confecção e aplicação dos testes tanto da Prova Brasil quanto do 

Saeb é adequada para avaliar redes ou sistemas de ensino, e não alunos individualmente.  

 Apesar da nomenclatura, a Prova Brasil é na realidade um teste composto apenas de 

itens calibrados e pertencentes a uma escala previamente definida. Esse ponto fundamental é 

ainda desconhecido e pouco ou nada discutido pelos educadores e pela comunidade em geral. 

 Sabemos que o desenvolvimento da capacidade de leitura, abstração e raciocínio 

lógico é uma necessidade do cidadão no mundo atual e um direito do aluno. Logo, 

necessitamos analisar os resultados apresentados nos testes e discutirmos métodos que nos 

permitam operacionalizar atividades pedagógicas que nos levem a alcançar tais objetivos 

educacionais. 

 Os resultados da Prova Brasil são produzidos a partir da aferição das habilidades 

propostas nos currículos para serem desenvolvidas pelos estudantes em determinada etapa da 

educação formal. Uma vez que os currículos são muito extensos, um aluno não responde a 

questões que contemplem a todas as habilidades e competências neles previstas.  

 Na verdade, o que ocorre é que um determinado conjunto de alunos responde a várias 

provas contendo diferentes itens do currículo que deveriam estar sedimentados em seus 

conhecimentos. Dessa forma, os resultados não refletem a porcentagem de acertos de um 

aluno respondendo a uma única prova, mas de um grupo de alunos respondendo a um 

determinado item do currículo proposto, distribuído em diversas provas. Como cada conjunto 

de alunos representa uma unidade dentro do sistema educacional, temos o resultado definido 

para cada escola e não para o aluno. 
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 As médias são calculadas por meio de uma escala de desempenho que descreve as 

competências e habilidades que os estudantes desenvolveram. As escalas de pontuação são 

comparadas a uma escada. A escala é única e acumulativa. O aluno que desenvolve melhor as 

habilidades de leitura e interpretação complexa da língua ou realiza operações, estabelecendo 

relações numéricas, por exemplo, estaria no degrau mais alto. Como a escala é feita para 

ambos os anos letivos, espera-se que só os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental atinjam o 

último degrau. Esses alunos devem desenvolver habilidades e competências ao longo de todo 

o percurso do Ensino Fundamental. Por esse motivo espera-se que os resultados das turmas de 

5º ano sejam sempre inferiores aos do 9º ano do Ensino Fundamental. Pela localização 

numérica do desempenho na escala é possível saber quais habilidades os alunos já 

construíram, as que estão desenvolvendo e quais ainda necessitam alcançar. 

 As médias de desempenho nessas avaliações em conjunto com as taxas de aprovação 

subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  O Ideb 

pretende ser o termômetro nacional da qualidade da educação básica em todos os estados, 

municípios e unidades escolares da federação, combinando fluxo escolar (passagem dos 

alunos pelos anos letivos sem repetência, contabilizado pelo Programa Educacenso) com o 

desempenho dos estudantes na Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.  O 

Ideb é ainda um dos eixos centrais do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

lançado em 2007 pelo governo federal através do Ministério da Educação (MEC). 

 O PDE sistematiza várias ações que devem impulsionar a sociedade brasileira na 

busca de uma educação equitativa e de boa qualidade. Em conjunto com o PDE, o Governo 

Federal lançou o Plano de Metas Todos Pela Educação que estabelece um conjunto de 

diretrizes que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, em regime de 

colaboração, devem conjugar esforços para a superação do quadro de extrema desigualdade 

de oportunidades existentes no País. O Plano de Metas tem por objetivo criar condições para 

que cada brasileiro tenha acesso a uma educação de qualidade e seja capaz de atuar de 

maneira crítica e reflexiva sobre o contexto no qual esta inserido, como cidadão consciente de 

seu papel num mundo cada dia mais globalizado.  

 De posse do resultado do Ideb de sua escola, os gestores passam a ter um quadro da 

real situação de sua unidade escolar perante as demais da mesma rede de ensino. Os 

resultados da Prova Brasil permitem aos dirigentes das escolas, inclusive, trocarem 

experiências sobre boas e aplicáveis práticas pedagógicas. Além disso, secretários estaduais e 
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municipais de educação podem, a partir do desempenho das escolas de sua jurisdição, 

elaborar políticas públicas voltadas para o favorecimento do aprendizado em sua localidade. 

 

2.6 – Matriz de Referência em Matemática: Temas e Descritores do 9º ano do Ensino 

Fundamental  

 Visando aprimorar o processo de monitoramento da qualidade do ensino no Brasil, em 

1997, o Saeb introduz as chamadas “Matrizes de Referência”. O Ministério da Educação faz 

uma opção teórica, de natureza cognitivista, para a construção dos descritores que compõem 

essas Matrizes. Os descritores servem como base para a elaboração dos itens que serão 

utilizadas para avaliar o desempenho do aluno na Prova Brasil. 

 As Matrizes de Matemática estão estruturadas por anos de escolaridades avaliados. 

Para cada um deles são definidos os descritores que indicam uma determinada habilidade que 

os alunos devem ter sido desenvolvido na fase correspondente de ensino. Os descritores não 

contemplam todos os conteúdos do currículo escolar, mas apenas aqueles considerados mais 

relevantes e possíveis de serem mensurados em uma prova para, com isso, obter informações 

que forneçam uma visão real do ensino. Esses descritores são agrupados por temas que 

relacionam um conjunto de objetivos educacionais. 

 A seguir, é apresentada a matriz de referência de Matemática para o 9º ano do ensino 

fundamental contendo seus temas e respectivos descritores, um dos importantes componentes 

de estudo desse trabalho: 

2.6.1 - Tema I. Espaço e Forma 

 Este tema é fundamental para o aluno desenvolver um tipo especial de pensamento 

que lhe permitirá compreender, descrever e representar o mundo em que vive. A exploração 

deste campo do conhecimento permite o desenvolvimento de habilidades e percepção 

espacial, possibilitando a descoberta de conceitos matemáticos de modo experimental. Este 

tema também é importante para que os alunos estabeleçam conexões entre a Matemática e 

outras áreas do conhecimento. Isso pode ser explorado a partir de objetos como obras de 

arte, artesanato, obras de arquitetura, elementos da natureza, etc.  

 As habilidades referentes aos descritores do tema Espaço e Forma são apresentadas a 

seguir: 

D1 – Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras 

representações gráficas. 
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D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 

tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. 
D3 – Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. 
D4 – Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. 

D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área 

em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. 
D6 – Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e 

não-retos. 
D7 – Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética 

são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se modificam ou não se 

alteram. 
D8 – Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos 

internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos 

regulares). 
D9 – Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. 

D10 – Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas 

significativos. 
D11 – Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. 

 

2.6.2 - Tema II. Grandezas e Medidas 

 Neste tema, são avaliadas habilidades relacionadas à resolução de problemas 

envolvendo cálculo de perímetro e de área de figuras planas, noções de volume e o uso de 

relações entre diferentes unidades e medida. São assuntos vividos no cotidiano dos alunos em 

suas diferentes aplicações. 

 Em seguida, são apresentadas as habilidades referentes aos descritores do tema 

Grandezas e Medidas: 

D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 

D13 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 

D14 – Resolver problema envolvendo noções de volume. 

D15 – Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. 
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2.6.3 - Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

 O tratamento com números e suas operações é indispensável no dia-a-dia dos alunos. 

Os números, presentes em diversos campos da sociedade, além de utilizados em cálculos e na 

representação de medidas, também se prestam para a localização, ordenação e identificação 

de objetos, pessoas e eventos. Os descritores deste tema enfocam os números com suas 

operações, noções de álgebra e funções. 

 As habilidades referentes aos descritores do tema Números e Operações/Álgebra e 

Funções são apresentadas a seguir: 
D16 – Identificar a localização de números inteiros na reta numérica. 

D17 – Identificar a localização de números racionais na reta numérica. 

D18 – Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação). 

D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das 

operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). 

D20 – Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação). 

D21 – Reconhecer as diferentes representações de um número racional. 

D22 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 

significados. 

D23 – Identificar frações equivalentes. 

D24 – Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do 

sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, 

centésimos e milésimos. 

D25 – Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação). 

D26 – Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação). 

D27 – Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. 

D28 – Resolver problema que envolva porcentagem. 

D29 – Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre 

grandezas. 

D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 
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D31 – Resolver problema que envolva equação do 2.º grau. 

D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em 

seqüências de números ou figuras (padrões). 

D33 – Identificar uma equação ou inequação do 1.º grau que expressa um problema. 

D34 – Identificar um sistema de equações do 1.º grau que expressa um problema. 

D35 – Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de 

equações do 1.º grau. 

 

2.6.4 - Tema IV. Tratamento da Informação 

 O tratamento da informação é introduzido por meio de atividades ligadas diretamente à 

vida do aluno. A organização de uma lista ou tabela e a construção de gráficos, com 

informações sobre um assunto, estimulam os alunos a absorver e estabelecer comparações 

sobre o assunto tratado. Favorecem, também, a articulação entre conceitos e fatos e ajudam no 

desenvolvimento de sua capacidade de estimar, formular opiniões e tomar decisões. 

 Os descritores e suas respectivas habilidades que fazem parte do tema Tratamento da 

Informação são definidos abaixo: 

D36 – Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

D37 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as 

representam e vice-versa.  

 

 Analisando os descritores presentes nas Matrizes de Referência, verificamos que a 

grande maioria aborda temas que facilmente permitem a elaboração de itens contextualizados 

através de situações-problemas. No entanto, alguns descritores focalizam conhecimentos de 

caráter mais técnico que darão origem a itens com enunciados mais diretos do tipo calcule, 

efetue, resolva, etc. Isso, em parte, desmistifica a necessidade extrema de que tudo em 

Matemática deva ser contextualizado. Os itens elaborados a partir desses descritores 

específicos apresentarão significado apenas dentro da própria Matemática. Esse tipo de 

avaliação exige que existam esses dois tipos de itens. Torna-se necessário isolar a cobrança 

desses dois tipos de conhecimentos a fim de que se possa distinguir se o aluno apenas não 

interpreta os enunciados ou se realmente não consegue efetuar os cálculos exigidos para a 

resolução dos itens.  
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2.7 – Compreendendo, Analisando e Discutindo a Escala de Proficiência e os resultados 

da Prova Brasil 

 Para a plena compreensão do significado da Escala de Proficiência obtida através do 

resultado da Prova Brasil, devemos ter em mente que dos 37 descritores que fornecem 

informações para a elaboração dos itens, algumas habilidades exigidas estão mais presentes 

em alguns do que em outros desses descritores. Na apresentação dos níveis da escala de 

Matemática utilizada pelo Inep estão descritas as habilidades que compõem os níveis 125 a 

350. Essas habilidades estão diretamente relacionadas aos blocos de conteúdos Espaço e 

Forma, Grandezas e Medidas, Números e Operações, Tratamento da Informação, presentes 

nas Matrizes de Referência. 

 O que caracteriza cada um dos níveis de proficiência é um conjunto de habilidades 

necessárias durante a resolução dos itens. Essas habilidades previstas na Matriz de Referência 

se destacam mais do que outras em alguns níveis e aparecem com menor frequência em 

outros, dado que uma competência não se constitui em processos estáticos, mas em um 

procedimento contínuo que envolverá a capacidade do aluno em produzir estratégias para a 

resolução do problema proposta. 

 Os níveis estão distribuídos em uma escala que varia de 125 e 350 pontos e possuem 

intervalos de 25 pontos, onde cada nível é constituído pelas habilidades nele descritos 

somadas às habilidades presentes nos níveis anteriores. Os alunos do 5º ano podem no 

máximo atingir o nível 300, enquanto os do 9º ano podem chegar ao topo da escala no nível 

350.   

 Dessa forma, supõe-se que os alunos do 5º ano que atinjam o nível 300, desenvolvam 

habilidades que lhes permitam resolver situações-problema envolvendo a representação e 

cálculo de operações com números naturais e racionais na forma decimal, frações 

equivalentes, medidas de comprimento e massa, localização no espaço, reconhecimento e 

descrição de formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, interpretação de tabelas e 

gráficos. 

 Pressupõe-se também, que os alunos do 9º ano que alcancem o nível 350 tenham 

desenvolvido habilidades numéricas, algébricas, métricas, geométricas e estatísticas para 

resolver situações-problema envolvendo: números racionais e equações, sistemas de equações 

e inequações do 1º grau, equações do 2o grau, localização e deslocamento de uma figura no 

plano cartesiano, propriedades de figuras bidimensionais e tridimensionais, aplicação dos 
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teoremas de Tales e de Pitágoras, cálculo de área de superfícies planas e volume de sólidos 

geométricos, além da leitura e interpretação de gráficos de coluna, setor e linha.  

 

Tabela 2.1 – Tabela de descrição dos níveis de aprendizado em Matemática para o 5º e 9º ano 

 
Nível 

 

 
Descrição do Nível da Escola 

125 Neste nível, os alunos do 5º e do 9º ano resolvem problemas de cálculo de 

área com base na contagem das unidades de uma malha quadriculada e, 

apoiados em representações gráficas, reconhecem a quarta parte de um todo. 

150 Os alunos do 5º e do 9º ano são capazes de: 

• resolver problemas envolvendo adição ou subtração, estabelecendo relação 

entre diferentes unidades monetárias (representando um mesmo valor ou 

numa situação de troca, incluindo a representação dos valores por numerais 

decimais); 

• calcular adição com números naturais de três algarismos, com reserva; 

• reconhecer o valor posicional dos algarismos em números naturais; 

• localizar números naturais (informados) na reta numérica; 

• ler informações em tabela de coluna única; e 

• identificar quadriláteros. 

175 Os alunos dos dois anos letivos, neste nível: 

• identificam a localização (lateralidade) ou a movimentação de objeto, 

tomando como referência a própria posição; 

• identificam figuras planas pelos lados e pelo ângulo reto; 

• lêem horas e minutos em relógio digital e calculam operações envolvendo 

intervalos de tempo; 

• calculam o resultado de uma subtração com números de até três 

algarismos, com reserva; 

• reconhecem a representação decimal de medida de comprimento (cm) e 

identificam sua localização na reta numérica; 

• reconhecem a escrita por extenso de números naturais e a sua composição 

e decomposição em dezenas e unidades, considerando o seu valor posicional 

na base decimal; 
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• efetuam multiplicação com reserva, tendo por multiplicador um número 

com um algarismo; 

• lêem informações em tabelas de dupla entrada; 

• resolvem problemas: 

– relacionando diferentes unidades de uma mesma medida para cálculo de 

intervalos (dias e semanas, horas e minutos) e de comprimento (m e cm); e 

– envolvendo soma de números naturais ou racionais na forma decimal, 

constituídos pelo mesmo número de casas decimais e por até três algarismos. 

200 Além das habilidades descritas anteriormente, os alunos dos dois anos 

letivos: 

• identificam localização ou movimentação de objetos em representações 

gráficas, com base em referencial diferente da própria posição; 

• estimam medida de comprimento usando unidades convencionais e não-

convencionais; 

• interpretam dados num gráfico de colunas por meio da leitura de valores no 

eixo vertical; 

• estabelecem relações entre medidas de tempo (horas, dias, semanas), e, 

efetuam cálculos utilizando as operações a partir delas; 

• lêem horas em relógios de ponteiros, em situação simples; 

• calculam resultado de subtrações mais complexas com números naturais de 

quatro algarismos e com reserva; e 

• efetuam multiplicações com números de dois algarismos e divisões exatas 

por números de um algarismo. 

Os alunos do 9º ano ainda são capazes de: 

• localizar pontos usando coordenadas em um referencial quadriculado; 

• identificar dados em uma lista de alternativas, utilizando-os na resolução 

de problemas, relacionando  

• informações apresentadas em gráfico e tabela; e 

• resolvem problemas simples envolvendo as operações, usando dados 

apresentados em gráficos ou  

• tabelas, inclusive com duas entradas. 

225 Os alunos do 5º e do 9º ano: 
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• calculam divisão com divisor de duas ordens; 

• identificam os lados e, conhecendo suas medidas, calculam a extensão do 

contorno de uma figura poligonal dada em uma malha quadriculada; 

• identificam propriedades comuns e diferenças entre sólidos geométricos 

(número de faces); 

• comparam e calculam áreas de figuras poligonais em malhas 

quadriculadas; 

• resolvem uma divisão exata por número de dois algarismos e uma 

multiplicação cujos fatores são números de dois algarismos; 

• reconhecem a representação numérica de uma fração com o apoio de 

representação gráfica; 

• localizam informações em gráficos de colunas duplas; 

• conseguem ler gráficos de setores; 

• resolvem problemas: 

– envolvendo conversão de kg para g ou relacionando diferentes unidades de 

medida de tempo (mês/trimestre/ano); 

– de trocas de unidades monetárias, envolvendo número maior de cédulas e 

em situações menos familiares; 

– utilizando a multiplicação e reconhecendo que um número não se altera ao 

multiplicá-lo por um; e 

– envolvendo mais de uma operação. 

Os alunos do 9º ano, ainda: 

• identificam quadriláteros pelas características de seus lados e ângulos; 

• calculam o perímetro de figuras sem o apoio de malhas quadriculadas; 

• identificam gráfico de colunas que corresponde a uma tabela com números 

positivos e negativos; e 

• conseguem localizar dados em tabelas de múltiplas entradas. 

250 Os alunos dos dois anos letivos: 

• calculam expressão numérica (soma e subtração), envolvendo o uso de 

parênteses e colchetes; 

• identificam algumas características de quadriláteros relativas aos lados e 

ângulos; 
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• reconhecem a modificação sofrida no valor de um número quando um 

algarismo é alterado e resolvem problemas de composição ou decomposição 

mais complexos do que nos níveis anteriores; 

• reconhecem a invariância da diferença em situação-problema; 

• comparam números racionais na forma decimal, no caso de terem 

diferentes partes inteiras, e calculam 

porcentagens simples; 

• localizam números racionais na forma decimal na reta numérica; 

• reconhecem o gráfico de colunas correspondente a dados apresentados de 

forma textual; 

• identificam o gráfico de colunas correspondente a um gráfico de setores; e 

• resolvem problemas: 

– realizando cálculo de conversão de medidas: de tempo (dias/anos), de 

temperatura (identificando sua representação numérica na forma decimal); 

comprimento (m/km) e de capacidade (ml/L); e de soma, envolvendo 

combinações, e de multiplicação, envolvendo configuração retangular em 

situações contextualizadas. 

Os alunos do 9º ano ainda: 

• associam uma trajetória representada em um mapa à sua descrição textual; 

• localizam números inteiros e números racionais, positivos e negativos, na 

forma decimal, na reta numérica; 

• resolvem problemas de contagem em uma disposição retangular 

envolvendo mais de uma operação; 

• identificam a planificação de um cubo em situação contextualizada; 

• reconhecem e aplicam em situações simples o conceito de porcentagem; e 

• reconhecem e efetuam cálculos com ângulos retos e não-retos. 

275 Os alunos dos dois anos letivos: 

• identificam as posições dos lados de quadriláteros (paralelismo); 

• estabelecem relação entre frações próprias e impróprias e as suas 

representações na forma decimal, assim como localizam-nas na reta 

numérica; 

• identificam poliedros e corpos redondos, relacionando-os às suas 
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planificações; 

• resolvem problemas: 

– utilizando multiplicação e divisão, em situação combinatória; 

– de soma e subtração de números racionais (decimais) na forma do sistema 

monetário brasileiro, em situações complexas; 

– estimando medidas de grandezas, utilizando unidades convencionais (L). 

No 9º ano: 

• efetuam cálculos de números inteiros positivos que requerem o 

reconhecimento do algoritmo da divisão inexata; 

• identificam fração como parte de um todo, sem apoio da figura; 

• calculam o valor numérico de uma expressão algébrica, incluindo 

potenciação; 

• identificam a localização aproximada de números inteiros não ordenados, 

em uma reta onde a escala não é unitária; e 

• solucionam problemas de cálculo de área com base em informações sobre 

os ângulos de uma figura. 

300 Os alunos do 5º e do 9º ano resolvem problemas: 

• identificando a localização (requerendo o uso das definições relacionadas 

ao conceito de lateralidade) de um objeto, tendo por referência pontos com 

posição oposta à sua e envolvendo combinações; 

• realizando conversão e soma de medidas de comprimento e massa (m/km e 

g/kg); 

• identificando mais de uma forma de representar numericamente uma 

mesma fração e reconhecem frações equivalentes; 

• identificando um número natural (não informado), relacionando-o a uma 

demarcação na reta numérica; reconhecendo um quadrado fora da posição 

usual; e 

• identificando elementos de figuras tridimensionais. 

No 9º ano, os alunos ainda: 

• avaliam distâncias horizontais e verticais em um croqui, usando uma escala 

gráfica dada por uma malha quadriculada, reconhecendo o paralelismo entre 

retas; 
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• são capazes de contar blocos em um empilhamento representado 

graficamente e sabem que, em figuras obtidas por ampliação ou redução, os 

ângulos não se alteram. 

• calculam o volume de sólidos a partir da medida de suas arestas; 

• ordenam e comparam números inteiros negativos e localizam números 

decimais negativos com o apoio da reta numérica; 

• conseguem transformar fração em porcentagem e vice-versa; 

• identificam a equação do primeiro grau adequada para a solução de um 

problema; 

• solucionam problemas: 

– envolvendo propriedades dos polígonos regulares inscritos (hexágono), 

para calcular o seu perímetro; 

– envolvendo porcentagens diversas e suas representações na forma decimal; 

e 

– envolvendo o cálculo de grandezas diretamente proporcionais e a soma de 

números inteiros. 

325 Neste nível, os alunos do 9° ano resolvem problemas: 

• calculando ampliação, redução ou conservação da medida (informada 

inicialmente) de ângulos, lados e área de figuras planas; 

• localizando pontos em um referencial cartesiano; de cálculo numérico de 

uma expressão algébrica em sua forma fracionária; 

• envolvendo variação proporcional entre mais de duas grandezas; 

• envolvendo porcentagens diversas e suas representações na forma 

fracionária (incluindo noção de juros simples e lucro); e 

• de adição e multiplicação, envolvendo a identificação de um sistema de 

equações do primeiro grau com duas variáveis. 

Além disso: 

• classificam ângulos em agudos, retos ou obtusos de acordo com suas 

medidas em graus; 

• realizam operações, estabelecendo relações e utilizando os elementos de 

um círculo ou circunferência (raio, diâmetro, corda); 

• reconhecem as diferentes representações decimais de um número 
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fracionário, identificando suas ordens (décimos, centésimos, milésimos); 

• identificam a inequação do primeiro grau adequada para a solução de um 

problema; 

• calculam expressões numéricas com números inteiros e decimais positivos 

e negativos; 

• solucionam problemas em que a razão de semelhança entre polígonos é 

dada, por exemplo, em representações gráficas envolvendo o uso de escalas; 

• efetuam cálculos de raízes quadradas e identificam o intervalo numérico 

em que se encontra uma raiz quadrada não-exata; 

• efetuam arredondamento de decimais; 

• lêem informações fornecidas em gráficos envolvendo regiões do plano 

cartesiano; e 

• analisam gráficos de colunas representando diversas variáveis, comparando 

seu crescimento. 

350 Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste nível, os 

alunos do 9º ano: 

• resolvem problemas envolvendo ângulos, inclusive utilizando a Lei 

Angular de Tales e aplicando o Teorema de Pitágoras; 

• identificam propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais 

e tridimensionais, relacionando as últimas às suas planificações; 

• calculam volume de paralelepípedo; 

• calculam o perímetro de polígonos sem o apoio de malhas quadriculadas; 

• calculam ângulos centrais em uma circunferência dividida em partes 

iguais; 

• calculam o resultado de expressões envolvendo, além das quatro 

operações, números decimais (positivos e negativos, potências e raízes 

exatas); 

• efetuam cálculos de divisão com números racionais (forma fracionária e 

decimal simultaneamente); 

• calculam expressões com numerais na forma decimal com quantidades de 

casas diferentes; 

• conseguem obter a média aritmética de um conjunto de valores; 
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• analisam um gráfico de linhas com seqüência de valores; 

• estimam quantidades baseadas em gráficos de diversas formas; 

• resolvem problemas: 

– utilizando propriedades dos polígonos (número de diagonais, soma de 

ângulos internos, valor de cada ângulo interno ou externo), inclusive por 

meio de equação do 1º grau; 

– envolvendo a conversão de m3 em litro; 

– que recaem em equação do 2º grau; 

– de juros simples; e 

– usando sistema de equações do primeiro grau. 

 

     Como o que caracteriza um nível de proficiência é um conjunto de habilidades 

específicas necessárias para a realização de uma determinada tarefa, o resultado apresentado 

para as unidades escolares aloca os grupos de alunos por níveis de conhecimento. Cada grupo 

está localizado de acordo com o nível de habilidades demonstradas em cada “degrau” dessa 

escala. Esse mesmo grupo de estudantes pode também apresentar o desenvolvimento de 

algumas habilidades presentes no nível seguinte, mas não todo o conjunto de habilidades 

pertinentes a esse nível. O que determinará se um determinado grupo de alunos estará alocado 

em um nível e não em outro é exatamente o fato desses estudantes demonstrarem, durante a 

resolução dos itens, um conjunto de habilidades que caracterizam o nível da escala. 

 O gráfico de colunas que será apresentado a seguir nos mostra o resultado obtido em 

Matemática pela 8ª série/9º ano de escolaridade, em uma unidade escolar do Município de 

Duque de Caxias no Rio de Janeiro na Prova Brasil de 2007. 

 Antes, porém, cabe uma crítica sobre a forma como os dados estão dispostos no 

gráfico de barras utilizado pelo Inep/MEC. Apesar dos valores crescentes no eixo horizontal 

correspondentes aos índices de proficiência dos alunos estarem associados ao crescimento das 

barras verticais, os percentuais descritos nas barras variam de maneira aleatória. Sem a prévia 

informação sobre a correlação desses dados com o percentual de alunos presentes nesse nível 

de proficiência, torna-se complexo para o leitor a correta interpretação da informação descrita. 

 A maneira crescente como os dados estão dispostos nas barras, fornecem a falsa 

impressão de crescimento, associado a um bom desempenho. Fato esse que está muito 

distante da realidade descrita pelos resultados apresentados na avaliação.   
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Figura 2.1 - Resultado em Matemática (9º ano) - Duque de Caxias/RJ - Prova Brasil (2007) 

 
Fonte: Inep/MEC 

 De acordo com o resultado apresentado na Figura 2.1, 22,06% dos alunos do 9º ano 

dessa unidade escolar encontram-se em um nível acima de 200 pontos, portanto: 

• identificam localização ou movimentação de objetos em representações gráficas, com base 

em referencial diferente da própria posição; 

• estimam medida de comprimento usando unidades convencionais e não-convencionais; 

• interpretam dados num gráfico de colunas por meio da leitura de valores no eixo vertical; 

• estabelecem relações entre medidas de tempo (horas, dias, semanas), e, efetuam cálculos 

utilizando as operações a partir delas; 

• lêem horas em relógios de ponteiros, em situação simples; 

• calculam resultado de subtrações mais complexas com números naturais de quatro 

algarismos e com reserva; e 

• efetuam multiplicações com números de dois algarismos e divisões exatas por números de 

um algarismo. 

Os alunos do 9º ano dessa unidade escolar são capazes também de: 

• localizar pontos usando coordenadas em um referencial quadriculado; 

• identificar dados em uma lista de alternativas, utilizando-os na resolução de problemas, 

relacionando  

• informações apresentadas em gráfico e tabela; e 

• resolvem problemas simples envolvendo as operações, usando dados apresentados em 

gráficos ou tabelas, inclusive com duas entradas. 

 O resultado utilizado como exemplo, nos mostra ainda que apenas 0,98% dos alunos 

encontra-se em um nível desejável acima de 325 pontos, que 0,00% dos estudantes atingiu o 

nível ideal acima de 350 pontos, que um percentual de 2,70% dos alunos estão em um nível 
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crítico acima apenas de 125 pontos e que a média de conhecimento dos alunos está em 222,79 

pontos. 

 Compete ao MEC a ampla difusão dos resultados obtidos pelas escolas na Prova 

Brasil. Portanto, uma análise mais criteriosa no formato dos dispositivos gráficos utilizados 

para essa divulgação se faz necessária. 

 Hoje, a principal fonte de divulgação desses resultados se dá por intermédio da 

internet no sítio http://provabrasil.inep.gov.br/, como afirma Vianna (2005): 

Ao término, o programa passa por uma fase crítica, a da divulgação dos 
resultados, que deve ser feita considerando a diversidade do perfil das várias 
clientelas interessadas. Dessa forma, diferentes relatórios, dirigidos a cada 
um dos públicos, devem ser elaborados, sob pena de comprometimento da 
validade conseqüencial de todo o processo, pela falta de compreensão das 
informações, e o surgimento natural de dúvidas quanto à qualidade da 
avaliação, fato este que reduz substancialmente o impacto esperado, 
impedindo que se obtenham mudanças nas formas de pensar e agir. (p.141) 
 

 Esse representa um momento ainda extremamente delicado e de total falta de 

informação e conhecimento por parte dos educadores. Embora o Inep/MEC disponibilize os 

resultados completos das três edições da Prova Brasil, os resultados sobre os níveis de 

proficiência obtidos pelas escolas, não são discutidos pelos professores em suas unidades 

escolares. Nas palavras de Rodrigues (2009): 

Outros professores sinalizaram que os resultados da avaliação externa 
parecem não chegar às escolas como deveriam. Quando há informações, os 
comentários são poucos e muito rápidos. Há ainda professores que afirmam 
não saber como se chega ao resultado final e é montada a estatística da 
posição da escola. Essas verbalizações revelam o quanto os resultados da 
Prova Brasil não têm chegado às escolas, ou quando chegam, apresentam 
déficit de informação. (p.77) 
 

 Alguns dos principais fatores que acarretam a ausência de tão importante discussão no 

âmbito da escola passam pela falta de disponibilidade tempo dos professores do ensino 

fundamental e pela complexidade técnica com que os dados são apresentados. Novamente 

Rodrigues (2009) salienta que: 
  
Deve-se considerar também que não é tarefa fácil compreender o conteúdo 
disponibilizado. Para isso é necessário ter conhecimentos prévios sobre 
documentos ali publicados e sobre a relação entre eles. Então o desafio é 
aprender a utilizar os documentos relacionando-os aos resultados 
encaminhados às escolas, o que parece não ser ainda uma prática 
concretizada. (p.80) 
 

 A compreensão das escalas de proficiências realmente demanda um tempo de leitura 

para que os professores possam se apropriar de suas informações. Uma vez que o Ideb 
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representa um conjunto de informações mais objetivas, há uma tendência dos gestores de 

voltarem suas discussões para esse único resultado. Na verdade, a preocupação acaba sendo 

única e exclusivamente a posição em que a unidade escolar se encontra no “ranking” de sua 

comunidade e a consequente visibilidade externa que a escola passa a adquirir perante esse 

resultado. 

 A falta de uma análise do desempenho da escola nas duas áreas do conhecimento 

avaliadas representa uma grande perda para a elaboração de um planejamento realmente 

voltado para sanar deficiências de aprendizado. 

 Outra grande crítica feita pelos educadores na apresentação desses resultados recai 

sobre a apresentação globalizada e não individualizada dos resultados, como afirmam 

Naujorks & Silveira (2008): 

A forma como o resultado é apresentado é referida pela totalidade do grupo; 
alegam que os mesmos, deveriam expressar também o desempenho 
individual do aluno, sendo, esta divulgação direcionada somente a escola de 
origem deste e não apenas o da série ou da escola. O aluno tem o direito de 
ter acesso ao seu desempenho. (p. 10) 
 

 Segundo alguns educadores, um resultado individualizado permitiria aos professores 

agir de maneira mais efetiva sobre o aluno com dificuldades de aprendizado. Na prática essa 

crítica não procede uma vez que a avaliação é aplicada ao final do ano letivo e seus resultados 

são divulgados apenas no ano seguinte quando os alunos já estariam possivelmente em outra 

unidade escolar ou mesmo retidos no ano de escolaridade. Além disso cabe ao professor esse 

acompanhamento individualizado através de avaliações diagnósticas e não seria finalidade da 

Prova Brasil sinalizar tais informações. 

            Se levarmos em consideração que o Ideb representa na verdade o resultado da 

combinação do fluxo escolar com o desempenho dos estudantes na Prova Brasil, discutir tal 

resultado não seria tão relevante. Uma escola que possua um péssimo rendimento acadêmico 

na avaliação mas que tenha um baixo índice de retenção, pode obter um Ideb superior ao de 

outra unidade escolar com melhor rendimento acadêmico que possua uma elevada taxa de 

reprovação no ano letivo. 

 Portanto, centrar a avaliação interna da escola sobre o resultado obtido na escala de 

proficiência, representa algo muito mais útil, palpável e pertinente. Os gestores deveriam 

voltar suas discussões sobre quais ações pedagógicas internas devem ser tomadas visando à 

ascensão na escala. Essa discussão não pode e não deve ser restrita aos professores de Língua 
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Portuguesa e Matemática. Todas as áreas do conhecimento devem estar engajadas nesse 

mesmo propósito. 

           Vale lembrar que as críticas dos pesquisadores a esse tipo de avaliação de sistemas não 

se resume à forma de apresentação dos resultados, mas também a utilização dos resultados 

por parte dos gestores das políticas públicas educacionais, como atesta Valente (2008): 

No entanto, estudiosos do campo apontam que a avaliação sistêmica vem 
impondo-se, em primeiro lugar, pela exigência de racionalização do sistema 
educacional ainda que, com a justificativa de elaboração de planos mais 
eficazes do processo educativo. É assumida como estratégia capaz de 
proporcionar o alcance dos objetivos da melhoria da eficiência e da 
qualidade da educação. Entretanto, de acordo com (Souza, 2002), as 
políticas de avaliação sistêmica implantadas e implementadas em vários 
estados do Brasil têm gerado políticas racionalizadoras sempre relacionadas 
a custo benefício, ou seja, correção de fluxo escolar, progressão continuada, 
aceleração da aprendizagem e implantação de ciclos. No que se refere a 
resultados mais efetivos, essa mesma autora (2007, 2008, p.699) em estudos 
recentes sobre os usos da avaliação e sua relação com gestão de políticas 
públicas afirma que: 

As informações coletadas sobre eventuais impactos dos resultados da 
avaliação na formulação e implementação de políticas indicam serem esses 
tênues ou inexistentes. O gerenciamento do sistema tende a apoiar-se nas 
estruturas burocráticas não se orientando pelos resultados de desempenho 
escolares. (p. 02) 

 
        Nesse mesmo sentido, afirma Sobrinho (2002) que: 

Não há claras linhas demarcatórias entre avaliação das políticas educacionais 
e aquelas que se desenvolvem nos distintos terrenos das políticas sociais, 
bem com múltiplas são as implicações de mão dupla. Faltam elementos de 
compreensão das bases epistemológicas e éticas e de percepção dos efeitos 
políticos e pedagógicos de cada modelo de avaliação. Falta adequação no 
uso de distintas metodologias transplantadas de diferentes disciplinas aos 
princípios e objetivos desejados em educação. Ocorre com grande frequência 
que as avaliações se resumam a acumular informações de acordo com os 
cânones científicos de algumas disciplinas, mais justapostas que 
combinadas, como a psicologia, a estatística, a sociologia, e a antropologia, 
muito pouco oferecendo em termos reflexivos para a compreensão das 
causalidades e para a elaboração de projetos de superação e emancipação. 
(p.61) 
 

          No Brasil, o discurso sobre a autonomia da gestão pública das unidades escolares acaba 

sendo muito mais retórica do que real. Muitas redes ainda não possuem eleições diretas para 

diretores. Mesmo muitas das que possuem, são submetidas a fortes pressões por parte das 

lideranças políticas locais no que concerne à elevação do número de alunos matriculados por 

turma, seção de funcionários e obrigatoriedade da participação em campanhas eleitorais.  

        Portanto, uma avaliação externa padronizada que não leve em consideração a diversidade 

e a pluralidade de nossas redes de ensino, distancia-se da função prioritária da educação que 
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representa prover a equidade e o bem estar social. Além disso, promove uma espécie de 

competição com amplo predomínio de uma racionalidade meramente quantitativa e mercantil 

nada saudável entre as escolas, onde a culpa pelo fracasso acaba sempre creditada na conta 

dos profissionais de educação. 

        Outro importante problema é apontado por Sacristán (2000): 

Nos sistemas educativos que possuem essas avaliações externas se levantam 
movimentos e posições críticas para um procedimento que torna os docentes 
mais dependentes da ordenação externa, subtraindo-lhes autonomia 
profissional; por outro lado, tem importantes consequências educativas 
negativas. Qualquer avaliação que se faça desde fora, pretendendo fixar-se 
no básico, acaba ocupando-se inevitavelmente de aprendizagens 
relacionadas com objetivos curriculares empobrecidos, ainda que só sejam 
pelo fato de que são os mais fáceis de comprovar e medir. Outras metas 
como o desenvolvimento de atitudes, habilidades e processos educativos 
menos fáceis de constatar pelo avaliador externo ficarão relegadas. (p. 320) 

 
 De acordo com esses especialistas, as avaliações de sistemas representam uma 

interferência do estado através do controle da educação. Esse tipo de ação estaria diretamente 

vinculado a recomendações de organismos internacionais interessados apenas em superar a 

crise de eficiência, eficácia e produtividade do sistema (COELHO, 2008). Seriam políticas 

públicas equivocadas que visariam sanar o desencontro entre sistema educacional e as 

necessidades do mercado de trabalho, através da produção em massa de diplomados não 

qualificados.  

 A adoção do mérito como fator definidor para a distribuição de recursos poderia 

agravar ainda mais a crise educacional brasileira. Tais ações promoveriam uma 

competitividade entre as instituições e não estaria em consonância com tudo o que se prega 

em educação no que tange a inclusão, socialização e democratização das ações pedagógicas, 

permitindo uma limitação e um empobrecimento dos conteúdos ministrados. Prevaleceria 

uma lógica instrumental fria e mercantil que tenderia a supervalorizar os indicadores e 

resultados acadêmicos mensuráveis sem levar em conta o contexto social em que estariam 

inseridos a escola e o cidadão. 

 Os resultados negativos seriam ocultados através de questionáveis políticas de 

aceleração de estudos, progressão continuada, implantação de ciclos de estudo, etc. Essa 

forma eficaz na política de melhora dos indicadores acadêmicos por parte dos governantes, 

acabaria negando ao cidadão alguns dos direitos sociais, além da manutenção das imensas 

desigualdades sociais vigentes em nosso país. 
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 Outro problema descrito seria a culpabilização dos profissionais de ensino pelos maus 

resultados. Os professores se tornariam reféns dos resultados. A necessidade em apresentar 

bons indicadores acarretaria o cerceamento do que há de mais importante em educação: a 

criatividade durante o ato de ensinar. Esse padrão estatal de limitação dos conteúdos 

aprisionaria os professores, transformando-os em meros cumpridores de metas pré-

estabelecidas.  

 Em um artigo publicado recentemente na revista eletrônica de educação do portal 

UOL17 nos alerta para os efeitos que esse tipo de avaliação de sistemas já implantado há 

alguns anos nos Estados Unidos da América pode acarretar. O modelo implantado promove à 

troca dos gestores das unidades escolares que apresentam baixo desempenho nas avaliações 

externas por anos seguidos. Reconfigura a escola, fechando-a e a reabrindo como uma 

instituição de menor porte administrada por um grupo privado que a gerencia e 

invariavelmente reforma o currículo.   

 Além disso, é feita uma triagem de todos os professores onde os profissionais 

considerados "altamente eficientes" terão suas práticas multiplicadas em outras escolas. Os 

"ineficientes", àqueles que apresentarem baixo rendimento, podem ser considerados 

excedentes e, consequentemente perder seu cargo. A rede justifica a medida como necessária 

para garantir que todo estudante tenha chance de ter um bom desempenho acadêmico. 

 Uma vez que culturalmente há uma tendência brasileira em importar metodologias 

aplicadas em países mais desenvolvidos sem uma prévia avaliação comparativa com nossa 

realidade, essas informações nos causam certas inseguranças.   

 Muito embora todas essas observações sejam pertinentes e passíveis das mais 

profundas análises, discussões, inquietudes e receios, devemos nos apropriar dessas 

avaliações da melhor maneira possível, aproveitando o que pode ser obtido de positivo, uma 

vez que sua implantação aparentemente está sedimentada.  

            No que pesem essas importantes críticas por parte de renomados educadores sobre a 

real aplicabilidade desse tipo de avaliação e seus possíveis desdobramentos, acreditamos que 

a escola com atuação dos seus agentes: professores, equipe técnica, diretores, etc., devem 

analisá-las e discuti-las de maneira efetiva. O aprofundamento sobre a real importância desse 

tipo de avaliação institucional e sua aplicabilidade na resolução de problemas, representa 

parte do universo da discussão necessária durante a elaboração e o planejamento dos projetos 

escolares. Aqui, utilizaremos a avaliação em larga escala como instrumento de estudo visando 
                                                 
17 http://revistaeducacao.uol.com.br/textos.asp?codigo=12974 
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somente à discussão sobre caminhos teórico-metodológicos que visem superar as deficiências 

no ensino e aprendizagem de Matemática, como parte integrante dessa discussão. 

             Nosso propósito está focado primordialmente em analisar a produção dos alunos do 9º 

ano da rede pública municipal de Duque de Caxias/RJ em resposta aos itens do Simulado da 

Prova Brasil. Através dos erros cometidos, pretendemos trazer à tona uma discussão sobre 

como se manifesta no aluno o raciocínio utilizado para o desenvolvimento e a resolução dos 

itens propostos. Partindo dessa análise, poderemos produzir estratégias metodológicas que 

poderão representar futuras ações norteadoras que visem o aprendizado desses alunos.   
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGIA, DESENVOLVIMENTO,  

ANÁLISE E SÍNTESE DA PESQUISA 

 
O professor que desperta entusiasmo em seus alunos consegue algo que nenhuma  

soma de métodos sistematizados, por mais corretos que sejam, pode obter. 

John Dewey  

 

3.1 – Metodologia Utilizada no Desenvolvimento da Pesquisa 

 Para melhor desenvolver cada etapa da pesquisa adotamos os referenciais de Novikoff 

(2010) propondo um modelo de planejamento, desenvolvimento e apresentação de pesquisa 

dialeticamente estruturada. Trata-se de uma abordagem teórico-metodológica, com todas as 

dimensões de preparação do projeto, o desenvolvimento da pesquisa e a apresentação da 

mesma. As Dimensões de Novikoff, independentes da natureza ou da abordagem de pesquisa 

(CRESWEL, 2007) passam por cinco etapas, didaticamente organizadas para orientar o 

ensino-aprendizagem da pesquisa. A saber: epistemológica, teórica, técnica, morfológica e 

analítico-conclusiva. São dimensões que dialogam entre si sem descrever um processo linear 

rígido ou estático.   

 O desenvolvimento do projeto foi segmentado nas cinco dimensões, sendo que a 

dimensão epistemológica esta retratada na introdução deste trabalho. Já a dimensão teórica 

está materializada ao longo dos dois primeiros capítulos.  

 Neste tópico estão delineadas as outras três dimensões. Na dimensão técnica tratamos 

de três importantes pilares: a coleta de dados e referências (dimensão técnica), a análise 

estatística (dimensão morfológica) dos resultados e a montagem de sugestões metodológicas 

aplicáveis (analítico-conclusiva). Por sua vez, a etapa inicial, coleta de dados e referências, 

seguiu caminhos diferentes. 

 De maneira paralela, enquanto buscávamos a parceria de professores em outras 

unidades escolares da rede Municipal de Duque de Caxias para a aplicação do Simulado da 

Prova Brasil, utilizávamos a internet e a leitura de publicações para a montagem da estrutura 

teórica que fornecesse embasamento para a discussão a respeito dos dados coletados. 
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 No que se refere à metodologia utilizada, tanto a forma de coleta dos dados quanto os 

procedimentos adotados durante o desenvolvimento e a conclusão da pesquisa, dão a essa 

dissertação um caráter de natureza denominada mista.  

 Segundo a classificação citada por Creswell (2007), “procedimentos de métodos 

mistos representam métodos predeterminados e emergentes, questões abertas e fechadas, 

formas múltiplas de dados contemplando todas as possibilidades, análise estatística textual.” 

 Günther (2006) descreve uma excelente justificativa para a utilização da metodologia 

mista em pesquisa: 
Enquanto participante do processo de construção de conhecimento, 
idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, 
mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas que se 
adequam à sua questão de pesquisa. […] Assim como é difícil ser fluente em 
mais de uma cultura e língua, é igualmente difícil aproximar-se de um tema 
de pesquisa a partir de paradigmas distintos.[…] uma abordagem mista não 
necessariamente implica numa algaravia metodológica. À medida que 
perguntas de pesquisa frequentemente são multifacetadas, comportam mais 
de um método. (p. 207) 
 

           Dentro dessa perspectiva, uma pesquisa mista é composta necessariamente por 

métodos qualitativos e quantitativos para a coleta e análise de dados e deve ser desenvolvida a 

partir de uma abordagem de suposições filosóficas associadas a suas estratégias de 

investigação. Preocupa-se em compreender e descrever tanto as causas quanto os fenômenos 

analisados. Utiliza parâmetros fixos e pré-estabelecidos para identificar e discutir as prováveis 

correlações entre causas e efeitos à que estão submetidos os objetos de interesse a serem 

estudados. Sendo assim, procura descrever através de uma análise estatística, detalhes do 

padrão de ocorrência dos eventos observados, à luz da subjetividade, visando sempre buscar 

alternativas para sanar os problemas encontrados.  

 Um breve histórico da proposta de utilização da metodologia mista em pesquisa 

encontra-se em Ruiz (2004):  
A idéia de combinar os dois métodos de pesquisa, quantitativo e qualitativo, 
em um único estudo foi mencionada desde quando se discutia a mistura de 
métodos, a ligação entre paradigma e método e a utilização de métodos 
diferentes em várias fases de uma pesquisa (CRESWELL, 1994, p. 174). 
Campbell e Fisk (1959) foram uns dos primeiros a descrever e utilizar mais 
de um método no estudo de um fenômeno. Denzin (1978) foi um dos 
primeiros, se não o primeiro, a utilizar o termo “triangulação”, que vem da 
navegação e da estratégia militar, significando o uso de mais de um método 
para o estudo de um fenômeno. Todavia, Greene, Caracelli e Graham (1989) 
é que se aprofundaram nas razões de se utilizar o multimétodo como 
abordagem de pesquisa. 
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 Durante a busca por dimensões teóricas, foram encontrados diversos trabalhos com 

historicidade, críticas e sugestões relativas às avaliações de sistemas educacionais brasileiros, 

como Azevedo (2000), Coelho (2008), Naujorks & Silveira (2008), Souza (2009) e Valente 

(2008), entre outros. A grande surpresa ficou por conta da ausência de estudos que 

associassem a Matemática a qualquer uma dessas avaliações, principalmente a Prova Brasil. 

Essa carência, além de representar um dos motivos que originaram essa pesquisa, nos mostra 

claramente que a Prova Brasil ainda não representa um instrumento do qual os professores 

tenham se apropriado. Em outras palavras, ainda existe um imenso distanciamento entre a 

proposta original e sua verdadeira aplicabilidade em sala de aula. 

  Inicialmente a aplicação da Prova Brasil em 2009 estava prevista para ocorrer entre os 

dias 05 e 23 de outubro. Devido a uma série de fatores de logística associados a um atraso no 

retorno às aulas no segundo semestre em função de um surto da gripe H1N118, as avaliações 

foram aplicadas em âmbito nacional entre os dias 09 e 27 de novembro do mesmo ano. 

Contando com a colaboração de professores da rede, o simulado da Prova Brasil foi aplicado 

entre os dias 26 e 30 de outubro de 2009, dentro da disponibilidade de horário de cada um dos 

profissionais em suas turmas de 9º ano. O fato da aplicação do simulado ter ocorrido antes da 

avaliação institucional, contribuiu como um fator motivador tanto para os professores quanto 

para os alunos que desconheciam totalmente o conteúdo e a estrutura da prova.   

 Participaram da pesquisa duzentos e cinquenta e sete alunos distribuídos em oito 

turmas de 9º ano matriculados em seis escolas da rede pública municipal de Duque de Caxias 

no Rio de Janeiro. Todas as turmas estudavam no 2º turno, o turno da tarde, uma vez que a 

grande maioria das escolas da rede prioriza as turmas de 1º segmento do ensino fundamental 

no turno da manhã. A faixa etária dos jovens variou ente 14 anos e 16 anos completos.  

 Para a compreensão, análise e investigação dos procedimentos e conceitos utilizados 

pelos alunos na resolução dos itens, optamos pela classificação através dos erros como 

metodologia de pesquisa. Para que tal discussão seja proveitosa, devemos levar em 

consideração que o erro cometido por um aluno na resolução de um item, pode derivar de 

mais de um tipo de erro. De acordo com Radatz (1979): 

                                                 
18 Influenza A subtipo H1N1 também conhecido como A(H1N1), é um subtipo de Influenzavirus A e a causa 
mais comum da influenza (gripe) em humanos. A letra H refere-se à proteína hemaglutinina e a letra N à 
proteína neuraminidase. Este subtipo deu origem, por mutação, a várias estirpes, incluindo a da gripe espanhola 
(atualmente extinta), estirpes moderadas de gripe humana, estirpes endémicas de gripe suína e várias estirpes 
encontradas em aves. Segundo a atualização nº 77 da Organização Mundial da Saúde (OMS) e disponível no site 
www.who.int, até 29 de novembro de 2009, um total de 207 países e territórios notificaram casos confirmados 
laboratorialmente de influenza pandêmica H1N1 2009, incluindo pelo menos 8.768 óbitos. 
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 [...] é muito difícil fazer uma separação definitiva entre as possíveis 
causas de um mesmo erro, o mesmo problema pode suscitar erros de 
diferentes fontes e o mesmo erro pode surgir de diferentes processos de 
resolução de problemas. (p.164)  
 

 A segunda etapa do trabalho, o tratamento estatístico dado às informações coletadas, 

ocorreu entre os meses de fevereiro e março de 2010 e seguiu uma metodologia meramente 

percentual. Para cada um dos vinte e seis itens respondidos, foi contabilizado o número de 

alunos que respondeu a cada uma das opções possíveis e, em seguida, calculada a 

porcentagem que esse valor representava dentro do universo dos duzentos e cinquenta e sete 

participantes. Embora pequenos, foram também considerados os itens em branco ou que 

foram anuladas pelos alunos, seja por dupla marcação ou rasura. 

 Os dados obtidos com o resultado do simulado foram dispostos em uma tabela de 

dupla entrada contendo dez colunas de valores distribuídos em dois blocos com os itens de 

um a treze. Para cada opção possível, foram apresentadas duas colunas descrevendo o número 

de alunos que consideraram a opção como correta e o percentual que esse valor numérico 

representa dentro do universo pesquisado de duzentos e cinquenta e sete alunos. As duas 

últimas colunas apresentam os valores referentes às opções anuladas ou que foram deixadas 

em branco pelos estudantes19.  

 Partindo dos resultados obtidos, deu-se início a terceira e última fase do projeto: a 

dimensão analítico-conclusiva, ou seja, a análise e proposição de sugestões metodológicas 

aplicáveis. Para nortear essa etapa do trabalho nos apropriamos da teoria sócio-histórica de 

Lev Vigotski.  

 Consideramos as propostas de Vigotski absolutamente atuais e compatíveis com o que 

propõem as novas metodogias de aprendizagem e ensino. Ela possibilita a adoção de 

estratégias que envolvam o compartilhamento de ideias permitindo a construção coletiva do 

conhecimento e a formação de um indivíduo crítico e criativo. Dentro dessa perspectiva o 

conhecimento, em tese, deixa de ser simplemente absorvido, consumido, assimilado 

passivamente e passa ser produto do processo de elaboração e construção do coletivo. 

 Ao longo do desenvolvimento das sugestões metodológicas, visamos dar ênfase a 

situações do cotidiano escolar que permitam a interação entre professor e aluno. Além disso, 

procuramos sugerir ações que não envolvam custos financeiros uma vez que esse acaba sendo 

sempre um entrave em nossa realidade nas escolas públicas brasileiras. 

                                                 
19 A tabulação que permite uma visão completada desses dados encontra-se na página 114 desse trabalho, logo 
após a descrição da análise individual dos itens propostos no simulado. 
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3.2 – Análise Quantiquali dos Resultados Obtidos pelos Alunos no Simulado de 

Matemática da Prova Brasil 

 

 Neste momento do projeto, analisamos individualmente cada um dos itens 

desenvolvidos pelos alunos no Simulado de Matemática da Prova Brasil. Para tornarmos a 

análise dos itens mais fidedigna à aplicação da avaliação, mantivemos a mesma sequência 

numérica desenvolvida pelos alunos. São dois blocos contendo treze itens cada, perfazendo 

um total de vinte e seis itens analisados. 

 Antecedendo cada item, apresentamos um quadro referente ao tema e ao descritor 

correspondente. Essa disposição facilita ao leitor uma associação do tema e do descritor 

apresentado ao enunciado do item. Isso torna também possível, dimensionarmos o real valor 

que o descritor possui na vida cotidiana do aluno   

 Após a descrição de cada item, são apresentadas tabelas contendo a análise dos 

resultados obtidos pelos alunos. As tabelas apresentam quatros colunas relativas às opções de 

A à D e uma quinta coluna (B/N), referente aos percentuais de opções que foram anuladas ou 

deixadas em branco pelos alunos. De maneira a facilitar a análise e interpretação do leitor, a 

opção correta correspondente a cada item estará sempre apresentada em negrito. 

 Dando sequência ao desenvolvimento do projeto, para cada um dos vinte e seis itens 

descritos, são apresentados: a análise do item, a resolução do problema proposto, a discussão 

sobre o rendimento dos alunos e sugestões metodológicas para a melhora do desenvolvimento 

da habilidade correspondente ao descritor. 

 Ao término da análise individual dos vinte e seis itens presentes no Simulado, 

apresentamos duas tabelas contendo um resumo do tratamento estatístico dado ao resultado do 

simulado da Prova Brasil, além de encaminhamos uma síntese global das sugestões 

metodológicas descritas. Esse conglomerado de análises estatísticas e propostas será 

posteriormente encaminhado à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Duque de 

Caxias/RJ.  

 Tal ação se justifica como estratégia voltada para darmos início às discussões que 

envolvam reformulações nas metodologias de ensino-aprendizagem e análise dos conteúdos 

programáticos na rede. Consideramos também que o estudo do erro como ferramenta 

diagnóstica do aprendizado merece um espaço mais significativo nas discussões pedagógicas, 

devendo ser incorporado ao nosso cotidiano.  
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3.2.1 – Análise dos Itens do Bloco 01 

Item 01 

Quadro 3.1 – Descritor referente ao item 01 do bloco 01 

Tema I. Espaço e Forma 

D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 

tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. 

 

 O desenho abaixo representa um sólido. 

 

 Uma possível planificação desse sólido é: 
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Tabela 3.1 – Resultados obtidos no item 01 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

3,5% 84,4% 7,0% 4,3% 0,8% 

 

 Este descritor pretende avaliar a capacidade do aluno em reconhecer qual a figura 

plana obtida a partir da planificação do sólido dado. Ele analisa a competência do estudante 

em reconhecer propriedades comuns aos sólidos geométricos, bem como suas diferenças no 

que se refere às arestas, faces e vértices. Representa um item de geometria interessante e 

contextualizado por exigir do aluno uma visão tridimensional através da associação de uma 

figura espacial com elementos de geometria plana. Trata-se um descritor que deve ser 

trabalhado desde as séries iniciais do ensino fundamental. 

 Embora tenhamos cerca de 16% de distratores, esse foi o melhor desempenho obtido 

pelos alunos em toda a avaliação. O fato de ser a primeira questão proposta nos leva a crer 

que os alunos tiveram uma preocupação maior ao realizar a análise e interpretação do item. A 

difusão do acesso a jogos eletrônicos tem levado os jovens a uma melhora da visão 

tridimensional, o que representa um facilitador do aprendizado que deve ser aproveitado pelos 

profissionais da área de Matemática. 

 Como proposta para a melhora do desenvolvimento dessa habilidade, podemos nos 

apropriar da utilização de material concreto (cartolina, papel cartão, etc.) na construção de 

sólidos geométricos, principalmente prismas e pirâmides, representam uma atividade básica 

para a formação dessa competência. A montagem de sólidos com canudos de plástico ou 

palitos de churrasco também favorece o aprendizado.  

 O trabalho de construção de sólidos tridimensionais e de suas planificações, permite 

ao aluno comparar as figuras e suas propriedades. Esse trabalho é fundamental para a 

compreensão das propriedades relativas às arestas, faces e vértices.   

 Outra sugestão interessante de atividade consiste em apresentar aos alunos os sólidos 

planificados e solicitar que definam quais serão os sólidos obtidos sem que se faça a 

montagem. Esse exercício permitirá ao aluno observar que uma pirâmide ou prisma pode 

apresentar planificações distintas e que o número de arestas e faces implica diretamente na 

sua nomenclatura. 
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 Sugerir aos alunos que tentem planificar uma esfera, ou ao contrário, construí-la a 

partir de uma planificação por eles sugerida, também representa uma atividade interessante, 

pois eles constatarão sua impossibilidade.  

 

Item 02 
 

Quadro 3.2 – Descritor referente ao item 02 do bloco 01 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D34 – Identificar um sistema de equações do 1.º grau que expressa um problema. 

 Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 canetas e 1 
lápis pagando R$ 4,40. O sistema de equações do 1º grau que melhor representa a situação é: 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

 

Tabela 3.2 – Resultados obtidos no item 02 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

70,8% 10,1% 11,7% 6,2% 1,2% 

 

 O descritor tem o propósito de avaliar a habilidade do aluno em identificar e expressar 

equações do 1° grau, construindo um sistema de equações. O aluno deve ser capaz de 

representar matematicamente a situação descrita. Ele deve reconhecer que cada uma das 

frases está relacionada a uma equação linear com duas variáveis, no caso, canetas e lápis. 

Necessita ainda observar que o conjunto solução que satisfaz ao sistema, está relacionado com 

valores que simultaneamente atendam as duas equações. Corresponde a um descritor 

desenvolvido a partir do 8º ano do ensino fundamental. 
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 Entre os quase 30% dos alunos que assinalaram equivocadamente o item, fica evidente 

a falta de associação entre a leitura e a linguagem simbólica Matemática. Cerca de 10% dos 

alunos não compreenderam que os valores em reais são relativos à soma entre as quantidades 

dos objetos multiplicados pelos seus respectivos valores unitários. De maneira ainda mais 

preocupante, aproximadamente 12% dos estudantes consideraram a soma e a diferença entre 

os valores unitários, como sendo a metade dos valores totais.  

 O cotidiano escolar nos mostra, que de maneira geral, o trabalho com sistemas de 

equações se limita a resolução dos mesmos através dos tradicionais métodos da adição e da 

substituição. O uso de sistemas do 1° grau na resolução de problemas não representa um tema 

comum, o que leva os alunos a enfrentarem sérias dificuldades na sua compreensão e 

montagem.  

 Cabe ao professor encorajar o aluno a construir equações a partir de problemas 

propostos. O trabalho em grupo na análise e elaboração dos sistemas pode representar o 

caminho correto a ser seguido. Uma discussão onde um aluno proponha determinada situação 

problema e os outros, coletivamente, construam as equações, também representa uma 

interessante sugestão para o aprendizado. 

 Compete ao professor ampliar o conceito de sistemas, levando o aluno a apoiar-se na 

idéia de função como uma relação de dependência entre duas variáveis. Torna-se importante 

também discutir o significado gráfico da resolução de um sistema linear. Essa interpretação 

pode ocorrer através da simples construção gráfica no quadro da sala de aula ou utilizando 

softwares gratuitos disponíveis na internet20.  

 

Item 03 
 

Quadro 3.3 – Descritor referente ao item 03 do bloco 01 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D23 – Identificar frações equivalentes. 

 

 
                                                 
20 Sítios sugeridos: Graphmatica <http://www.geometriadinamica.kit.net/Graphmatica.htm>, 
Geogebra www.geogebra.org/cms/en/download ou o Geometry Applet 
<www.aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/Geometry/Geometry.htm>. 
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Observe as figuras: 

 

Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem mais comia pedaços de pizza.   

Pedrinho dividiu a sua em oito pedaços iguais e comeu seis; José dividiu a sua em doze 
pedaços iguais e comeu nove. Então, 

(A) Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. 

(B) José comeu o dobro do que Pedrinho comeu. 

(C) Pedrinho comeu o triplo do que José comeu. 

(D) José comeu a metade do que Pedrinho comeu. 

 

Tabela 3.3 – Resultados obtidos no item 03 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

47,9% 21,8% 8,6% 21,8% 0,0% 

 

 Corresponde a um item contextualizado que exige do aluno a capacidade de observar a 

equivalência entre as duas frações. Ou seja, concluir que as frações 6
8

 e 9
12

  representam a 

mesma parte do todo. Para isso é necessário que o aluno se aproprie da simplificação de 

frações e observe que 6 3
8 4
� , assim como 9 3

12 4
� . Logo, compete ao aluno reconhecer que 

uma fração pode ser representada por um conjunto infinito de frações equivalentes a ela. 

Embora o trabalho com esse descritor se inicie no 4º ano do ensino fundamental, recebe maior 

ênfase a partir do 6º ano.  

 É sintomático o fato de que 43% dos alunos tenham optado pelos distratores B e D. 

Como o enunciado trabalha com os valores 6 e 12, que representam respectivamente a metade 
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e o dobro, possivelmente os estudantes foram influenciados em suas respostas. Fica evidente a 

falta de associação com a equivalência de frações. 

 Inúmeras atividades podem ser realizadas em sala visando o desenvolvimento dessa 

habilidade. O professor pode propor em sala situações como a apresentada no problema. Ele 

pode lançar mão da representação gráfica colorindo as partes e observando a igualdade ou 

não. Proponha também questões onde a figura não esteja presente, mobilizando o conceito 

sem um apoio gráfico e aumentando o grau de dificuldade do item. 

 
Item 04 

 
Quadro 3.4 – Descritor referente ao item 04 do bloco 01 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D28 – Resolver problema que envolva porcentagem. 

 Distribuímos 120 cadernos entre as 20 crianças da 1ª série de uma escola. O número 
de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos? 

(A) 5% 

(B) 10% 

(C) 15% 

(D) 20% 

Tabela 3.4 – Resultados obtidos no item 04 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

24,1% 28,0 % 24,5% 21,8% 1,6% 

 

 Em outro item contextualizado, o simulado exige que o aluno seja capaz de calcular a 

quantidade de cadernos recebida por cada aluno através de uma simples divisão (120 : 20 = 6) 

e, em seguida, calculando qual a porcentagem que esse valor representa do total de 120 

cadernos. Outra maneira de se chegar ao resultado correto seria a utilização de uma regra de 

três considerando-se 120 como 100%. Assim 6 %
120 100%

x
�

 
o que nos permite utilizar a 

propriedade fundamental das proporções para resolver corretamente o problema. Trata-se de 

um assunto abordado apenas a partir do 7º ano do ensino fundamental. 
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 Corresponde a um dos descritores mais importantes para a vida prática cotidiana dos 

alunos. O que torna extremamente preocupante o fato de que apenas cerca de 24% dos alunos 

sejam capazes de dominar a habilidade requerida. Observa-se claramente que o nivelamento 

entre os percentuais dos distratores, nos mostra a falta de um critério por parte dos alunos no 

momento da definição da opção correta. Nenhum dos distratores possui qualquer associação 

com a resposta certa o que evidencia a tendência de “chute”. 

 A busca pelo aprimoramento desse descritor deve representar uma constante em sala 

de aula. São inúmeros os problemas oriundos do contexto do aluno que podem ser explorados 

visando o aprendizado desse descritor. Propor atividades com porcentagem associadas ao 

número de alunos em sala, número de acertos em uma prova, reportagens em jornais ou 

revistas, etc. Torna-se importante também apresentar ao aluno as várias formas numéricas que 

a porcentagem pode adquirir como números decimais ou fração centesimal.    

 
Item 05 

 
Quadro 3.5 – Descritor referente ao item 05 do bloco 01 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das 

operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). 

  

Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 
bolinhas, que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos: 

(A) 28 bolinhas. 

(B) 32 bolinhas. 

(C) 40 bolinhas. 

(D) 48 bolinhas. 

 

Tabela 3.5 – Resultados obtidos no item 05 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

28,0% 58,0% 5,4% 8,2% 0,4% 
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 Representa um item contextualizado simples que avalia apenas a interpretação do 

enunciado e o cálculo com operações básicas envolvendo números naturais. Basta que o aluno 

compreenda que Pedro possui 8 bolinhas a menos que João (20 – 8 = 12) e ao final some os 

valores que correspondem ao que cada um dos dois meninos possui (20 + 12 = 32). A 

habilidade proposta é desenvolvida a partir dos anos letivos iniciais do ensino fundamental e 

deve ser exaustivamente cobrada ao longo do 6º ano letivo. 

 Muito embora estejamos falando de um item extremamente simples, obtivemos 28% 

dos alunos assinalando o distrator A como opção correta. Tal definição deriva claramente do 

fato de que esse distrator corresponde à soma dos dois valores apresentados no enunciado (20 

+ 8). Os alunos que fizeram essa opção encontraram dificuldade para interpretar o enunciado, 

descartando a expressão “a mais” contida no texto. 

 O professor deve explorar constantemente as expressões “a mais”, “a menos”, “o 

dobro”, “a metade”, “o triplo”, etc. A uma tendência por parte dos alunos de uma associação 

direta das expressões com as operações matemáticas. O termo “a mais” nem sempre significa 

que devemos adicionar os valores apresentados, o mesmo ocorre, de maneira inversa, com a 

expressão “a menos”. Devemos insistir também no fato de que nem sempre um produto nos 

leva a obtenção de um valor maior, como ocorre na multiplicação entre um número natural e 

número decimal entre zero e um (por exemplo: 4 x 0,5 = 2). De maneira análoga, na divisão 

nem sempre obtemos valores menores (por exemplo: 4 : 0,5 = 8). 

 Logo, devemos trazer para a sala de aula diversas situações-problemas em que 

possamos explorar os mais diversos significados das operações. A questão da leitura e 

interpretação dos problemas representa um dos grandes desafios a ser enfrentado pelos 

professores de Matemática.  

 
Item 06 

 
Quadro 3.6 – Descritor referente ao item 06 do bloco 01 

Tema I. Espaço e Forma 

D4 – Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. 
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 Observe as figuras abaixo. 

 

 Considerando essas figuras, 

(A) os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes. 

(B) somente o quadrado é um quadrilátero. 

(C) o retângulo e o quadrado são quadriláteros. 

(D) o retângulo tem todos os lados com a mesma medida. 

 

Tabela 3.6 – Resultados obtidos no item 06 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

18,7% 19,5% 48,6% 12,0% 0,8% 

 

 Não corresponde a um item contextualizado. A proposta do item visa avaliar as 

habilidades correspondentes as propriedades comuns ou específicas dos quadriláteros, em 

especial dos retângulos e dos quadrados.  

 Mesmo representando duas das figuras mais trabalhadas e presentes em nosso 

cotidiano, mais de 51% dos alunos erraram o item. Os cerca de 30% dos alunos que 

assinalaram os distratores A e D, demonstram desconhecer propriedades elementares sobre 

ângulos e lados dos quadriláteros. Já os estudantes que marcaram o distrator B, apresentam 

falta de familiaridade com a linguagem geométrica específica, considerando que todo 

quadrilátero é um quadrado. 

 O trabalho com desenho geométrico caiu em desuso nas nossas unidades escolares. 

Houve uma transferência dessa atividade para os professores da área de Educação Artística. 

Devemos urgentemente retomar o trabalho de construção das figuras geométricas utilizando 

os instrumentos específicos como esquadros, transferidor, compasso, etc. Esse tipo de 
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atividade contribui imensamente para a compreensão e memorização das propriedades 

específicas de cada figura.  

 Uma alternativa corresponde ao uso da tecnologia. Alguns softwares, como os 

indicados para o item 02 do bloco 1, disponíveis gratuitamente na internet, se constituem 

como excelentes ferramentas para o aprendizado. 

 De maneira específica para o descritor apresentado, torna-se necessário que o 

professor reforce junto ao aluno o fato de que o quadrado representa um retângulo que possui 

todos os lados congruentes.  

 
Item 07 

 
Quadro 3.7 – Descritor referente ao item 07 do bloco 01 

Tema IV. Tratamento da informação 

D37 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que 

as representam e vice-versa.  

  

A tabela abaixo mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês 
de julho numa cidade do Rio Grande do Sul. 

 

Dia Temperatura 
Mínima 

2ª feira 2º 

3ª feira 0º 

4ª feira – 1º 

5ª feira 3º 

6ª feira 2º 

Sábado – 2º 

Domingo 0º 

 

Qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nessa cidade, nessa 
semana? 
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Tabela 3.7 – Resultados obtidos no item 07 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

13,2% 16,7% 57,2% 12,1% 0,8% 

 

 Constitui um item contextualizado compatível com o propósito ao qual o descritor se 

propõe a avaliar. O aluno necessita demonstrar a capacidade de relacionar informações 

contidas em uma tabela com o gráfico de segmentos correspondente. Esse descritor deve ser 

amplamente trabalhado a partir do 8º ano do ensino fundamental. 

 Aqui, cabe uma crítica a maneira como os dados são apresentados nos gráficos que 

representam as opções para o item. Embora a tabela descreva apenas valores isolados 

relativos às temperaturas mínimas, as opções para o item são representadas por gráficos de 

segmentos, quando o correto seria um gráfico composto por pontos isolados. Essa forma 

equivocada de associação dos valores apresentada nos gráficos poderia induzir o aluno ao erro 
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e a consequente distorção na formação do seu conhecimento. São exatamente para esses 

detalhes que nós professores devemos atentar durante a elaboração de nossas avaliações.   

 Um elevado percentual de cerca de 43% dos alunos não foi capaz de associar 

corretamente os dados apresentados. O equilíbrio entre os distratores nos mostra que não há 

por parte desses alunos um pleno domínio da relação entre os dados, o que os levou a 

assinalarem aleatoriamente suas opções.  

 Representa um item bastante simples de ser trabalhado em sala de aula além de ser um 

descritor de grande relevância para o entendimento dos fatos presentes em nosso cotidiano. É 

de fundamental relevância que o professor trabalhe de maneira exaustiva a leitura e a 

interpretação de tabelas e gráficos. 

 Existem inúmeras maneiras para motivarmos fortemente os alunos a pesquisarem e 

discutirem em sala de aula temas associados a gráficos e tabelas obtidos em jornais, revistas, 

televisão e internet. A elaboração planejada dessas atividades constitui uma importante 

ferramenta não só para o desenvolvimento da habilidade pretendida como para situar os 

alunos sobre temas e acontecimentos da atualidade. Além disso, podemos utilizar exemplos 

de conteúdos de outras áreas do conhecimento como geografia ou ciências. 

 O trabalho de construção de gráficos em papel milimetrado com base em dados 

presentes em uma tabela previamente definida, pode ser complementado por uma atividade 

inversa. Podemos apresentar um gráfico e solicitar que os alunos montem uma tabela 

correspondente. Em uma escola que possua sala de informática, podemos trabalhar com 

tabelas de planilhas do Excel para a construção de gráficos. 

 
Item 08 

 
Quadro 3.8 – Descritor referente ao item 08 do bloco 01 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D29 – Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre 

grandezas. 

 
 

 O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala: cada 4 cm equivalem a 5 m. 
A representação ficou com 10 cm de altura. Qual é a altura real, em metros, do colégio? 
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(A) 2,0 

(B) 12,5 

(C) 50,0 

(D) 125,0 

Tabela 3.8 – Resultados obtidos no item 08 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

8,6% 51,0% 27,2% 12,8% 0,4% 

 

 Esse descritor visa desenvolver no aluno a habilidade em resolver problemas que 

envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais. De modo geral são utilizadas 

regras de três simples na resolução desses problemas. 

 Especificamente para o item apresentado, devemos desenvolver no aluno a capacidade 

em trabalhar com escalas. O trabalho com escala deve ser associado ao conceito de razão e 

proporção e introduzido no 7º ano do ensino fundamental e constantemente resgatado ao 

longo dos anos letivos subsequentes.  

 O aluno deverá ser capaz de reconhecer que a razão entre as medidas do desenho são 

diretamente proporcionais as medidas reais do colégio. Ou seja, 4 5
10

cm m
cm x m

�  (lê-se 4 cm estão 

para 10 cm assim como 5 m estão para x m).  Em seguida calculamos o produto entre 5 e 10, 

dividindo posteriormente o resultado por 4, obtendo 12,5 m como valor final, correspondentes 

ao resultado correto. 

 Outra maneira simples de raciocínio, seria observarmos que como cada 4 cm do 

desenho correspondem a 5 m da dimensão real, teríamos que cada 1 cm do desenho seria 

equivalente a 1,25 m (5 : 4) da dimensão real. Portanto 10 cm do desenho seriam equivalentes 

aos 12,5 m (10 x 1,25) da dimensão real.  

 Os 49% de alunos que responderam erroneamente ao item podem ser divididos em 

dois grupos: os que assinalaram a alternativa C e os que marcaram as alternativas A ou D. 

 Os cerca de 27% dos alunos que assinalaram o distrator C, provavelmente são capazes 

de reconhecer uma proporção ao multiplicar 10 por 5, porém não fazem a correta associação 

com grandezas diretamente proporcionais. Já os alunos que assinalaram os distratores A ou D 

não reconhecem o conceito de proporção presente no item além de não possuírem uma 
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adequada noção de comprimento, ao sugerirem que o prédio da escola pode ter 2 m ou 125 m 

de altura. 

 A montagem da estrutura de uma regra de três simples e de fácil assimilação por parte 

dos alunos. As dúvidas surgem ao trabalhamos com grandezas inversamente proporcionais. 

 O primeiro passo para o desenvolvimento dessa habilidade, consiste na associação da 

regre de três com variáveis do nosso cotidiano como a própria escala, velocidade, densidade 

demográfica, porcentagem, etc. Ao longo do 9º ano esses conceitos serão amplamente 

utilizados em geometria na aplicação do teorema de Tales e na resolução de questões de 

semelhança de triângulos. 

 
Item 09 

 
Quadro 3.9 – Descritor referente ao item 09 do bloco 01 

 Tema I. Espaço e Forma 

 
D9 – Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. 

 

 Observe a figura. 

 

Quais as coordenadas de A, B e C, respectivamente, no gráfico? 

(A)  (1,4), (5,6) e (4,2) 

(B)  (4,1), (6,5) e (2,4) 

(C)  (5, 6), (1,4) e (4,2) 

(D)  (6,5), (4,1) e (2,4) 
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Tabela 3.9 – Resultados obtidos no item 09 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

20,6% 13,2% 33,5% 31,5% 1,2% 

 

 A proposta desse descritor é verificar a habilidade do aluno em localizar pontos de um 

sistema de coordenadas cartesianas ou, como no item proposto, a partir dos pontos no sistema 

identificar suas coordenadas cartesianas. Apesar do item não sugerir uma questão 

contextualizada, representa um descritor fundamental para o desenvolvimento de 

competências associadas à compreensão e leitura de gráficos que devem ser trabalhadas a 

partir do 8º ano do ensino fundamental. 

 Outra habilidade que deve ser considerada para a resolução do item, consiste na 

suposição de valores intermediários entre os valores descritos no plano cartesiano tanto no 

eixo x quanto no eixo y. Embora não esteja explícito, o aluno deve supor que o lado de cada 

quadradinho corresponde a uma unidade de comprimento. 

 O baixo desempenho dos alunos nesse item indica com clareza que o descritor não 

vem sendo bem trabalhado em sala de aula. Consequentemente, outros itens que dependam da 

interpretação de gráficos ficará substancialmente prejudicado. 

 A proximidade do percentual de alunos que assinalaram o descritor D com o item 

correto representa um indicativo da dificuldade dos alunos em conceber a ideia de par 

ordenado. Claramente esses alunos trocaram as coordenadas x (abscissas) pelas coordenadas y 

(ordenadas). 

 Os cerca de 20% de alunos que assinalaram o descritor A mostraram o domínio da 

sequencia dos pares ordenados, porém, não tiveram a devida atenção quanto à ordem dos 

pontos assinalados no gráfico, trocaram as coordenadas do ponto B pelas coordenadas do 

ponto A. 

 Já o conjunto de aproximadamente 13% de alunos que consideram o distrator B como 

opção correta, cometeram simultaneamente os dois equívocos: trocaram a sequencia da ordem 

dos pares ordenados e a ordem dos pontos assinalados.  

 Uma atividade simples que auxilia na construção desse conhecimento consiste no uso 

do jogo conhecido como batalha naval. Nessa atividade utilizamos um par de informações 

para localizar um ponto desejado. Outra opção interessante é a utilização da localização de 

endereços em guias de ruas, onde as coordenadas são representadas por letras e números 
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referentes a informações em linhas verticais e horizontais. Jogos como dama ou xadrez são 

também bastante apropriados para a construção desse conhecimento. 

 Outra abordagem que deve ser trabalhada é a dificuldade do aluno em localizar pontos 

fora do 1º quadrante. Devemos enfatizar a ordem e o significado dos valores negativos e 

positivos associados a pontos localizados no 2º, 3º e 4º quadrantes do plano cartesiano. 

  

Item 10 

Quadro 3.10 – Descritor referente ao item 10 do bloco 01 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

  

 Dada a expressão: 
2 4. .

2.
b b a cx

a
� � �

� , sendo a = 1, b = – 7 e c = 10, o valor numérico 

de x é 

(A)  – 5. 

(B)  – 2. 

(C)     2. 

(D)     5.     

 

Tabela 3.10 – Resultados obtidos no item 10 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

25,7% 17,9% 22,2% 33,5% 0,8% 

 

 Em um item nada contextualizado o descritor propõe que a partir de uma expressão 

algébrica envolvendo as operações básicas, o aluno seja capaz de substituir as variáveis dessa 

expressão, resgatando a hierarquia na resolução das operações. O correto uso das regras de 

sinais consiste em uma das maiores dificuldades encontradas por parte dos alunos. 

 De maneira específica, o item apresenta uma expressão algébrica que no Brasil é 

conhecida como fórmula de Bháskara, visando o cálculo do seu valor numérico. Expressões 

menores e mais simples devem ser trabalhadas a partir do 7º ano do ensino fundamental. 
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Alguns autores de livros didáticos utilizam símbolos, como * ou #, para representarem 

“variáveis” que devem ser substituídas por números já no 6º ano do ensino fundamental. Essa 

noção inicial torna-se importante para a introdução da álgebra. 

 Levando em consideração que a expressão algébrica apresentada pelo item é a 

chamada fórmula de Bháskara, e que o universo da pesquisa consistiu em alunos do 9º ano do 

ensino fundamental avaliados em novembro, quando o conceito de equação do 2º grau já 

havia sido exaustivamente trabalhado, o rendimento foi péssimo. O equilíbrio total entre os 

distratores nos mostra que os alunos cometeram erros semelhantes nas regras de sinais. 

O fato do valor da variável b ser um número negativo (– 7), e na fórmula apresentada termos 

que trabalhar com seu simétrico (– b), acarretou a provável troca dos sinais e o consequente 

erro por parte dos alunos. 

 Fazer com que nossos alunos desenvolvam atividades frequentes explorando as seis 

operações básicas (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação), deve 

representar uma busca constante por parte de todos os professores de Matemática. O aluno 

deve ser instigado a compreender os significados das operações e não apenas memorizar 

regras que quase imediatamente são esquecidas. 

 A ênfase no cuidado da substituição das variáveis por números negativos deve ser 

ressaltada. Torna-se importante também o aumento do grau de dificuldade das questões 

através da ampliação do universo numérico, utilizando não apenas números inteiros, mas 

números decimais e fracionários na substituição das variáveis.  

 
Item 11 

 
Quadro 3.11 – Descritor referente ao item 11 do bloco 01 

Tema I. Espaço e Forma 

 
D7 – Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação 

homotética são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se modificam 

ou não se alteram. 

 Ampliando-se o triângulo ABC, obtêm-se um novo triângulo A’B’C’, em que cada lado 

é o dobro do seu correspondente em ABC. 
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 Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são 

 (A) as áreas. 

 (B) os perímetros. 

 (C) os lados. 

 (D) os ângulos. 

 

Tabela 3.11 – Resultados obtidos no item 11 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

12,8% 25,7% 26,1% 32,7% 2,7% 

 

 O descritor exige que o aluno possua a habilidade em analisar a ampliação e redução 

de figuras planas, reconhecendo a manutenção ou a alteração nas medidas dos seus elementos 

como lados, ângulos, alturas, etc. Essa noção é referente ao conceito de semelhança de figuras 

planas ou homotetia. Para a resolução correta do item, compete ao aluno observar que a 

manutenção da congruência entre os ângulos dos vértices correspondentes, acarreta a 

ampliação ou redução sem que haja perda das características básicas das figuras.  

 Os distratores do item representam conceitos totalmente incompatíveis com a noção 

semelhança de figuras planas. A noção de perspectiva e profundidade proposta pela figura 

apresentada no item, evidencia que os alunos que assinalaram os distratores, não reconhecem 

o conceito de área ou perímetro. Cabe também ressaltar o elevado percentual de alunos que 

deixaram em branco ou não responderam o item. 
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 Embora o tema semelhança de polígonos seja apenas trabalhado com maior ênfase no 

9º ano do ensino fundamental, algumas noções devem ser apresentadas aos alunos já nos anos 

iniciais. Diversas atividades devem ser propostas, com ampliação ou reduções de figuras. Os 

alunos devem medir os elementos básicos dos polígonos e compará-los com os 

correspondentes da outra figura. A constância nessa prática norteará as conclusões sobre a 

manutenção das medidas dos ângulos e as razões de semelhança entre as figuras. 

 Uma proposta bastante eficaz corresponde ao uso de malhas quadriculadas nas aulas. 

Uma simples tábua com pregos dispostos em linhas e colunas e um elástico, permite ao aluno 

compreender que quando se alteram os ângulos, há uma distorção imediata nas figuras e elas 

deixam e ser semelhantes. 

 Devem ser claramente diferenciados os conceitos entre semelhança e congruência de 

polígonos, especialmente dos triângulos. Aproveitar o tema para mais uma vez abordar o 

conceito de razão e proporção é também bastante significativo. 

 Para as unidades escolares que possuam uma sala de informática, mais uma vez o uso 

do Geogebra <www.geogebra.org/cms/en/download> é recomendado. Esse software de 

geometria dinâmica apresenta como vantagem a rapidez na construção e na possibilidade de 

alteração das características básicas de uma determinada figura plana, permitindo a 

verificação quase imediata das conseqüências sobre a que foi construída inicialmente.  

 
Item 12 

 
Quadro 3.12 – Descritor referente ao item 12 do bloco 01 

Tema I. Espaço e Forma 

 
D6 – Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos 

e não-retos. 

Os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem 

 



Capítulo 3                                                                                                                               88 

 

(A) 60º e 120º.  

(B) 120º e 160º. 

(C) 120º e 240º. 

(D) 140º e 220º. 

 

Tabela 3.12 – Resultados obtidos no item 12 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

47,9% 22,0% 22,6% 5,8% 1,2% 

 

 O domínio do descritor proposto sugere que o aluno seja capaz de reconhecer ângulos 

obtidos pela mudança de direção em uma trajetória retilínea ou através do giro de um de seus 

lados. Propõe também que o aluno consiga distinguir ângulos retos de ângulos não retos. 

 Para a análise do item, o aluno deverá levar em conta a idéia de que, em uma 

circunferência, o ângulo central mede 360º. Dessa maneira, como existem 12 espaçamentos 

entre as marcações do relógio, cada intervalo entre duas marcações consecutivas equivale a 

um ângulo de 30º (360 : 12). Assim sendo, às 8 horas, os ponteiros de um relógio estão 

afastados por 4 intervalos de 30º, o que leva a conclusão de que o menor ângulo entre eles 

certamente mede 120º e o maior 240º (360º – 120º). 

 Cerca de 70% dos alunos avaliados que assinalaram os distratores A e B desconhecem 

totalmente o fato de que uma volta completa na circunferência representa um ângulo de 360º.  

Embora consigam efetuar a correta leitura das horas, nos alunos não fazem qualquer 

associação com a geometria plana e o estudo dos ângulos. O elevado percentual de alunos que 

não foram capazes de responder corretamente ao item, nos causa uma profunda insatisfação e 

surpresa. Esse baixo rendimento representou o terceiro pior resultado percentual apresentado 

pelos alunos em todo o simulado. 

 Mais uma vez percebe-se a ausência de atividades associadas ao desenho geométrico. 

A simples construção e medição dos ângulos com auxílio do transferidor e do compasso 

servem para sanar as dificuldades apresentadas. O uso do relógio de ponteiros é outro recurso 

simples de fácil aplicação. Deve-se solicitar aos alunos que associem as mediadas dos ângulos 

às nomenclaturas correspondentes: ângulo reto, agudo, obtuso ou raso.       
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Item 13 

Quadro 3.13 – Descritor referente ao item 13 do bloco 01 

Tema I. Espaço e Forma 

 
D8 – Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ân-

gulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos 

polígonos regulares). 

Observe o triângulo abaixo. 

 

O valor de x é 

(A) 110º. 

(B)  80º. 

(C)  60º. 

(D)  50º. 

 

 

 

Tabela 3.13 – Resultados obtidos no item 13 do bloco 01 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

18,3% 26,1% 27,6% 26,8% 1,2% 

 

 O descritor se propõe a avaliar a habilidade do aluno em aplicar as diversas 

propriedades dos polígonos convexos na resolução de problemas a eles associados. A 
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ausência de qualquer contextualização presente no item, não desqualifica sua importância 

como propriedade geométrica fundamental dos triângulos. 

 Para que o aluno resolva corretamente o item, dois caminhos podem ser seguidos. O 

primeiro e mais imediato, exige que o aluno reconheça a propriedade do ângulo externo do 

triângulo, segundo o qual um ângulo externo corresponde à soma dos dois ângulos internos 

não adjacentes a ele. Teríamos que 110º seria igual à soma do ângulo (x + 10º) com o ângulo 

x. Resolvendo-se a equação do 1º grau decorrente dessa igualdade encontramos 50º. 

 A segunda alternativa seria o cálculo do ângulo interno adjacente ao ângulo de 110º, 

ou seja, o seu suplemento (180º – 110º = 70º). Como a soma dos ângulos internos de qualquer 

triângulo é sempre 180º, montaríamos uma equação do 1º grau (x + x + 10º + 70º = 180º) cuja 

solução seria 50º. 

 A proximidade dos percentuais apresentados tanto na opção correta quanto nos 

distratores, mais uma vez evidencia a tendência de “chute”. De maneira mais grave, os cerca 

de 18% de alunos que assinalaram o distrator A, não reconhecem a figura de ângulo agudo 

(menor que 90º). 

3.2.2 – Análise dos Itens do Bloco 2 
 

Item 01 
 

Quadro 3.14 – Descritor referente ao item 01 do bloco 02 
Tema I. Espaço e Forma 

 

D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da 

área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. 

  
 
Observe a figura abaixo. 
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Considere o lado de cada quadradinho como unidade de medida de comprimento. Para 

que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser 

(A) dividida por 2. 

(B) multiplicada por 2. 

(C) aumentada em 2 unidades. 

(D) dividida por 3. 

Tabela 3.14 – Resultados obtidos no item 01 do bloco 02 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

54,5% 21,4% 12,5% 11,3% 0,4% 

 

 Por intermédio desse descritor pretende-se avaliar a capacidade do aluno em 

conceituar perímetro e área de um polígono com o apoio de malhas quadriculadas. O 

desenvolvimento dessa habilidade implica que o aluno realize ampliações ou reduções de uma 

figura poligonal fechada ou a sua transferência de uma posição para outra, ou ainda a 

realização de um giro a partir da posição inicial do polígono. 

 Para a correta resolução do item descrito, compete ao aluno reconhecer que o 

perímetro de um polígono está associado a uma medida e comprimento, que é uma mediada 

linear. Dessa maneira, para reduzi-lo à metade, é preciso dividir por 2 as medidas dos lados 

do retângulo. O uso da malha quadriculada facilita a resolução do item, pois permite que o 

aluno represente a figura desejada como um retângulo cuja base teria 3 quadrados de unidade 

e a altura 2 quadrados de unidade. 
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 Praticamente metade dos alunos errou o item, indicando mais uma vez a grande 

deficiência em questões que abordem a geometria. Podemos considerar ainda, que muitos dos 

que assinalaram corretamente o descritor, tenham apenas associado à idea de metade à divisão 

por 2, sem utilizar necessariamente nenhum conceito geométrico. 

 O desenvolvimento dessa habilidade deve ocorrer através da resolução de problemas 

do cotidiano escolar que envolvam a ampliação e a redução de figuras planas por meio de 

malhas quadriculadas. Devemos solicitar que o aluno observe a conservação ou a modificação 

de medidas, considerando o perímetro e a área dessas figuras através da medição dos lados e o 

estabelecimento das relações entre elas. 

 Podemos utilizar uma tábua com pregos distribuídos uniformemente e construir 

polígonos semelhantes com elásticos. Observando as variações das dimensões de um 

retângulo podemos discutir sobre o que ocorre com o perímetro e com a área quando, por 

exemplo, dobramos as medidas dos lados. Proponha distintas variações nas medidas da altura 

e na medida da base, e analise, coletivamente, as consequências tanto no perímetro quanto na 

área do retângulo. 

 
Item 02 

 
Quadro 3.15 – Descritor referente ao item 02 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D21 – Reconhecer as diferentes representações de um número racional. 

A fração 3
100

 corresponde ao número decimal 

(A) 0,003. 

(B) 0,3. 

(C) 0,03. 

(D) 0,0003 

Tabela 3.15 – Resultados obtidos no item 02 do bloco 02 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

25,7% 14,4% 49,0% 9,3% 1,6% 
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 O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em identificar números racionais 

nas suas diversas representações: fracionária, decimal e percentual. Também é proposto que o 

aluno desenvolva a capacidade de entender que duas ou mais frações equivalentes 

representam um mesmo número, que tanto poderá ser inteiro ou decimal. 

 O item apresentado é meramente técnico-matemático, não incorporando qualquer tipo 

de contextualização. A correta resolução do item se dá através da transformação da fração em 

número decimal associada à leitura de décimos, centésimos, milésimos, etc. Esse 

conhecimento é básico para a obtenção da resposta certa. 

 Apenas 49% dos alunos avaliados dominam essa simples habilidade. O elevado 

percentual de estudantes que assinalaram os distratores do item nos mostra que tanto o 

conceito de divisão quanto de leitura dos números racionais não está sendo bem 

compreendido por parte dos alunos. Provavelmente os mais de 25% dos estudantes que 

assinalaram o distrator A, associaram as três casas decimais ao número 100 presente no 

denominador da fração, sem levar em conta apenas os dois zeros, como seria o correto. 

 Deveríamos supor que essa habilidade já estaria incorporada ao cotidiano do aluno 

desde os anos letivos iniciais. O conceito exigido corresponde a um tema abordado a partir do 

5º ano do ensino fundamental que também faz parte dos conteúdos abordados tanto no 6º ano 

quanto no 7º ano do ensino fundamental. A ausência de atividades constantes que envolvam 

essa habilidade nos anos letivos seguintes acarreta, em parte, esse déficit de conhecimento. 

 Torna-se necessário que constantemente apresentemos situações problemas que 

envolvam a multiplicação e a divisão por 10, 100, 1000, principalmente. Devemos mostrar 

que a divisão do numerador do número racional na forma fracionária por um desses múltiplos 

de base 10, corresponde ao mesmo número na forma decimal. Por sua vez, esse decimal, 

quando multiplicado por 100, representa a forma percentual do número racional. 

 Essas atividades darão ao aluno a correta fixação das posições à direita da vírgula dos 

décimos, centésimos e milésimos, conservando assim as relações de agrupamento de 10 

herdados do nosso sistema de numeração decimal, além de facilitar a compreensão do 

conceito de porcentagem.    
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Item 03 
 

Quadro 3.16 – Descritor referente ao item 03 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D26 – Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação). 

A estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em três etapas. Na primeira etapa, 

será recuperado 1
6

 da estrada e na segunda etapa 1
4

 da estrada. Uma fração que 

corresponde à terceira etapa é 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

Tabela 3.16 – Resultados obtidos no item 03 do bloco 02 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

52,5% 23,3% 14,4% 8,2% 1,6% 

 

 Esse descritor aborda um dos conceitos mais importantes dentro do tema números e 

operações: a habilidade do aluno em resolver problemas utilizando operações com números 

racionais. Embora muito frequente em nosso cotidiano, representa uma habilidade pouco 

presente no arcabouço de conhecimento de nossos alunos. 

 Corresponde a um bom item contextualizado que exige do aluno não apenas 

conhecimentos matemáticos mas também leitura e interpretação do texto. O item requer do 

aluno a compreensão de que o trecho correspondente à terceira etapa para a construção da 

estrada representa a fração obtida da subtração do inteiro com a soma das frações 

correspondentes aos trechos já construídos (  e ).  



Capítulo 3                                                                                                                               95 

 

 Compete ao aluno identificar que a soma de duas ou mais frações só pode ser obtida se 

elas possuírem o mesmo denominador. Isso ocorre devido ao fato de que para operarmos com 

frações é necessário que elas representem quantidades distintas de um todo que foi dividido 

em partes iguais. O correto processo nos leva a obtenção de frações equivalentes às anteriores 

que possuam denominadores comuns. 

 Para o item sugerido no simulado, isso pode ser obtido calculando-se o número 12 

como o mínimo múltiplo comum (m.m.c.) entre os denominadores. O cálculo pode ser 

realizado tanto por intermédio do conhecido algoritmo das decomposições sucessivas 

(fatoração dos números) ou através de um simples cálculo mental. Assim, as frações 

equivalentes a  e  seriam, respectivamente,  e . Ele precisa considerar que como 12 

representa, respectivamente, o dobro e o triplo de 6 e 4, as frações equivalentes possuirão 

numeradores que também representarão o dobro e triplo dos numeradores iniciais. Após a 

obtenção das frações equivalentes ele deverá somá-las, obtendo . Em seguida irá subtrair a 

fração encontrada (  do inteiro correspondente, cuja fração equivalente é , encontrando 

finalmente a resposta correta . 

 Embora saibamos das dificuldades encontradas pelos nossos alunos no trato com 

números fracionários, chega a causar espanto o fato de que mais de 84% dos estudantes não 

sejam capazes de desenvolver corretamente o item apresentado. Esse foi o pior resultado 

apresentado pelos alunos ao longo de todo o simulado. 

 Os alunos que assinalaram o distrator B, foram capazes de somar corretamente as 

frações iniciais, mas não interpretaram corretamente o texto apresentado. Já os alunos que 

assinalaram os distratores A e D demonstram desconhecer o princípio fundamental de 

operações com frações, onde elas devem possuir o mesmo denominador. 

 O conceito de fração e suas operações são introduzidos a partir do 4º ano do ensino 

fundamental e devem ser progressivamente ampliados ao longo dos anos letivos seguintes. 

Porém, de maneira extremamente incoerente, como esse representa um tema com grande 

dificuldade de compreensão por parte dos alunos, os professores dos anos letivos finais do 

ensino fundamental tendem a pouco utilizá-lo em suas aulas. A uma tendência dos 

profissionais de Matemática em trabalhar apenas com números inteiros visando facilitar o 

entendimento dos alunos em situações problemas que envolvam conceitos mais elaborados 

como sistemas, polinômios, equações, etc.   
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 Devemos nos habituar a um trabalho constante com números fracionários. Vale a pena 

trabalharmos problemas em que as frações superem o inteiro ou simplesmente não o 

completem. Como por exemplo: Rômulo comentou com Letícia que  das terras do sítio de 

seu pai são destinados ao plantio de milho,  ao pasto de cabras e a parte restante está 

arrendada para o plantio de laranjas. Letícia então afirmou: “Logo,  das terras do sítio de seu 

pai estão arrendadas para o plantio de laranja.”. Letícia está correta? Por quê? Cabe aos 

professores incentivar a discussão coletiva e observar os argumentos e os raciocínios 

desenvolvidos para concluir que Letícia está errada uma vez que a soma das três frações 

representaria , o que seria maior do que o inteiro . 

 Outra sugestão significativa representa a associação de números racionais ao conceito 

de porcentagem. A observação da transformação dos números racionais em porcentagem e 

vice-versa, deve ser amplamente estimulada durante a resolução de exercícios. 

 
Item 04 

 
Quadro 3.17 – Descritor referente ao item 04 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D35 – Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema 

de equações do 1.º grau. 

Observe o gráfico abaixo. 
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O gráfico representa o sistema 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

Tabela 3.17 – Resultados obtidos no item 04 do bloco 02 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

11,7% 37,7% 17,9% 30,7% 1,9% 

 

 O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em reconhecer um gráfico de 

coordenadas cartesianas que representa um sistema de equações do primeiro grau ou, em 

sentido contrário, o sistema que corresponde ao gráfico. Corresponde a um conceito que se 

inicia no 8º ano do ensino fundamental é deve ser ampliado no 9º ano. Sua importância em 

Matemática é fundamental para o trabalho com funções no ensino médio e para leitura de 

gráficos nas outras áreas do conhecimento. 

 O baixo interesse dos alunos em Matemática dificulta imensamente o desenvolvimento 

e a apreensão desses conhecimentos. Para que a passagem do gráfico para o sistema seja 

concretizada, torna-se necessário que o aluno relacione vários conceitos como resolução de 

sistemas do 1º grau, localização de pontos no plano cartesiano, crescimento e decrescimento 

de uma reta, entre outros.  

 Em virtude dos motivos expostos, o resultado encontrado onde cerca de 63% dos 

alunos assinalaram os distratores, não chega a causar estranheza. A única observação a ser 

feita refere-se aos alunos que marcaram o distrator D. Nesse distrator as duas equações 

representam retas crescentes por possuírem coeficientes angulares positivos. Logo nenhuma 

das duas poderia representar a reta decrescente presente no gráfico.  

 Para a correta resolução do item, é necessário que o aluno identifique cada uma das 

equações do 1º grau com duas variáveis. Em seguida, deve observar o fato de que o ponto    

(2, 1) de interseção entre as retas representa a solução única do sistema do 1º grau, por ser o 

único a satisfazer ambas as igualdades que formam o sistema. 
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 Compete ao professor mostrar ao aluno que a solução de um sistema do primeiro grau 

pode ser expressa por um par ordenado e esse par representa um ponto do sistema cartesiano. 

O ponto corresponde necessariamente à interseção de duas retas que são as representações 

gráficas das equações do sistema proposto. 

 Antes de apresentarmos a resolução de um sistema com duas equações e duas 

variáveis, devemos discutir o número de soluções possíveis para uma equação do tipo            

y = x + 1. Como tal igualdade pressupõe infinitas soluções, podemos pedir que os alunos 

representem graficamente esse conjunto de pontos. Assim, ao associarmos uma segunda 

equação, fica mais fácil para o aluno compreender o significado da interseção entre as retas. 

Sistemas sem solução ou com infinitas soluções também devem ser discutidos e explorados 

através da representação gráfica.  

 Outra maneira para desenvolvermos essa habilidade constitui-se no uso de softwares 

gratuitos disponíveis na internet e já descritos anteriormente para o item 02 do bloco 1.  

 
Item 05 

 
Quadro 3.18 – Descritor referente ao item 05 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D22 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 

significados. 

 
Nas figuras abaixo as áreas escuras são partes tiradas do inteiro.  

A parte escura que equivale aos 3
5

 tirados do inteiro é 
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Tabela 3.18 – Resultados obtidos no item 05 do bloco 02 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

31,1% 24,9% 35,4% 6,6% 1,9% 

 
 A proposta desse descritor é verificar a habilidade do aluno em reconhecer frações em 

diversas representações como, por exemplo, partes de um inteiro, relações entre conjuntos, 

razão entre medidas, etc. Assim como os conceitos anteriores relativos às frações, esse tema 

deve ser abordado a partir do 4º ano do ensino fundamental e paulatinamente ampliado nos 

anos letivos seguintes. 

 Ao analisarmos o item observamos que compete ao aluno a habilidade de reconhecer 

quais são os círculos que foram divididos em cinco partes, uma vez que a fração descrita 

possui denominador 5 e, entre eles, identificar em qual das quatro figuras a parte escura 

corresponde ao numerador 3.  

 Muito embora não represente um item contextualizado, corresponde a um tema 

amplamente trabalhado em sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental. Por esse 

motivo o percentual de apenas cerca de 35% dos alunos que assinalaram corretamente o item 

é bastante preocupante. 

 O elevado percentual de 56% dos alunos que marcaram os distratores A e B 

demonstraram desconhecer princípios básicos da formação e concepção de frações. Eles 

consideraram o numerador 3 e o denominador 5 como partes integrantes do todo sem respeitar 

o conceito de inteiro.  

 Colocarmos os jovens para refletir sobre o significado dos conceitos matemáticos mais 

básicos representa um exercício muito importante. A relação entre o numerador e o 

denominador de uma fração corresponde apenas a um dos significados de um número 

racional. Devemos discutir o fato de que uma fração pode demonstrar o resultado de uma 

divisão. Dessa maneira, está diretamente ligada ao quociente entre dois números inteiros. 

Lembremos ainda que uma fração pode representar uma constante de proporcionalidade como 

uma escala, uma velocidade, densidade demográfica ou uma porcentagem. 

 Após discutirmos sobre o tema em sala, podemos solicitar que os alunos escrevam um 

texto explicando para uma criança o que significa uma fração e a relação entre parte/todo. 

Esse tipo de atividade auxilia imensamente na fixação dos conceitos embora não corresponda 

a uma prática usual por parte dos professores de Matemática. 
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Item 06 
 

Quadro 3.19 – Descritor referente ao item 06 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D29 – Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre 

grandezas. 

No supermercado Preço Ótimo, a manteiga é vendida em caixinhas de 200 gramas. Para 
levar para casa 2 quilogramas de manteiga, Marisa precisa comprar 

(A) 2 caixinhas. 

(B) 4 caixinhas. 

(C) 5 caixinhas. 

(D) 10 caixinhas. 

 
Tabela 3.19 – Resultados obtidos no item 06 do bloco 02 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

18,7% 19,1% 13,6% 46,3% 2,3% 

 

 O descritor propõe que se desenvolva no aluno a habilidade em resolver problemas 

que envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais. De modo geral são 

utilizadas regras de três simples na resolução desses problemas comuns em nosso cotidiano. A 

importância desse descritor fica evidente através da avaliação, pelo fato de ser o único em 

todo simulado que se repete. O mesmo descritor foi cobrado também no item 08 do bloco 01. 

 De forma específica, o item exige que o aluno estabeleça relações de 

proporcionalidade através do seguinte raciocínio elementar: se em uma caixa existem 200 

gramas de manteiga, em 5 caixas teremos o equivalente a 1000 gramas, ou seja, 1 quilograma. 

Logo, em 10 caixas teremos as 2000 gramas ou 2 quilogramas de manteiga desejados. O 

conteúdo abordado está diretamente ligado aos conceitos de medidas de massa e proporção 

que são introduzidos a partir do 6º ano e do 7º ano de escolaridade do ensino fundamental, 

respectivamente. 
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 Muito embora o item apresente um conceito de massa familiar ao dia a dia dos 

estudantes, cerca de 54% dos alunos assinalaram os distratores. Mais uma vez, o certo 

equilíbrio percentual entre as marcações, demonstra uma tendência de “chute”. A ausência de 

conhecimentos a respeito das noções de massa fica evidenciada quando os alunos supõem que 

em 2, 4 ou 5 caixas de 200 gramas cada, é possível existir o equivalente a 2 quilogramas de 

manteiga.  

 Trabalharmos constantemente a conversão de unidades de comprimento, área, volume, 

capacidade, massa e tempo, representa um fator de vital importância para o desenvolvimento 

dessa habilidade. Isso pode ser realizado através de exercícios simples de transformação direta 

de unidades ou dentro de problemas contextualizados cuja resolução exija tais conversões. 

Quando o aluno adquire a compreensão sobre a equivalência entre as unidades de medida e 

seus submúltiplos, fica fácil estabelecer as relações de proporcionalidade. 

 
Item 07 

 
Quadro 3.20 – Descritor referente ao item 07 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D24 – Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma 

extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como 

décimos, centésimos e milésimos. 

O número decimal que é decomposto em 5 + 0,06 + 0,002 é 

(A) 5,62. 

(B) 5,602. 

(C) 5,206. 

(D) 5,062. 

 

Tabela 3.20 – Resultados obtidos no item 07 do bloco 02 

 

 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

19,8% 21,4% 8,2% 49,4% 1,2% 
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 Por intermédio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno em decompor 

um número decimal reconhecendo suas ordens pelo princípio do sistema de numeração 

decimal. Ele explora a capacidade do aluno em perceber situações onde os agrupamentos 

formados pelos submúltiplos de 10, requerem uma simples variação posicional da vírgula no 

número.  

 Para que o aluno solucione corretamente o item, é preciso que reconheça os números 

decimais como um sistema no qual a primeira casa depois da vírgula representa os décimos, a 

segunda, os centésimos, a terceira, os milésimos, e assim, sucessivamente. 

 As habilidades necessárias para a correta resolução do item são apresentadas aos 

alunos nos anos iniciais do ensino fundamental e devem ser constantemente trabalhadas em 

todos os anos letivos subsequentes. O crítico resultado apresentado, onde mais de 50% dos 

alunos analisados erraram o item, nos causa profunda insatisfação. 

 Os estudantes que consideraram os descritores A e B como corretos desconhecem 

plenamente a distribuição posicional dos números decimais. Além disso, não são capazes de 

desenvolver corretamente uma simples operação de soma entre três parcelas compostas por 

decimais de ordens distintas, correspondentes aos décimos, centésimos e milésimos. 

 Além de ampliarmos o trabalho com a significação de cada posição na escrita decimal, 

devemos explicitar as possíveis relações aritméticas envolvidas e o valor posicional de cada 

algarismo. Esse trabalho de sedimentação do valor posicional pode e deve ser acompanhado 

pelo uso de calculadora. 

 
 

Item 08 
 

Quadro 3.21 – Descritor referente ao item 08 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D20 – Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação). 

 Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela 

anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. 

Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas 
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 Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de 

(A) – 11 m. 

(B)    11 m. 

(C) – 27 m. 

(D)    27 m 

 

Tabela 3.21 – Resultados obtidos no item 08 do bloco 02 

 

 

 

 

 O descritor aborda a habilidade do aluno em resolver problemas utilizando as cinco 

operações fundamentais com números inteiros. Consiste em mais um item contextualizado 

simples que avalia apenas a interpretação do enunciado e o cálculo com operações básicas 

envolvendo números inteiros positivos e negativos. Os conteúdos relativos a esse descritor 

devem ser ministrados a partir do 7º ano do ensino fundamental. 

 Basta que o aluno compreenda o significado dos dados apresentados na tabela e, em 

seguida, decida sobre quais as operações devem ser realizadas para solucionar a situação 

problema. O estudante pode optar por agrupar todos os valores positivos e todos os negativos 

realizando apenas três operações, ou pode resolver as operações na ordem em que são 

descritas na tabela. 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

14,8% 53,7% 18,3% 12,5% 0,8% 
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 Pouco mais de 53% dos alunos avaliados mostraram dominar essa habilidade 

elementar. O equilíbrio entre as marcações realizadas nos distratores nos mostra mais uma vez 

a tendência de “chute” por parte dos estudantes. 

 Como sugestão para o desenvolvimento dessa habilidade, vale a proposição de 

problemas com o objetivo de análise dos dados e decisão sobre quais as estratégias devem ser 

seguidas para sua resolução. A discussão em grupo sobre os prós e contras de cada sugestão 

proferida, permite que o aluno escolha a estratégia que lhe for mais conveniente e com a qual 

mais se identifica. Isso lhe dará maior controle das atividades e segurança na hora da escolha 

do método de resolução do problema.    

 Explorar jogos que contenham a ideia de reta numerada, contagem de casas entre 

inteiros positivos e negativos, conceitos do tipo “perda” e “ganho”, também contribuem na 

compreensão do conceito de números inteiros. 

 
Item 09 

 
Quadro 3.22 – Descritor referente ao item 09 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D17 – Identificar a localização de números racionais na reta numérica. 

Observe os números que aparecem na reta abaixo. 

 

  O número indicado pela seta é 

(A) 0,9. 

(B) 0,54. 

(C) 0,8. 

(D) 0,55. 
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Tabela 3.22 – Resultados obtidos no item 09 do bloco 02 

 

 

 

  

 O descritor se propõe a avaliar a habilidade do aluno em localizar a disposição dos 

números racionais na reta representativa do conjunto dos números reais. Ele precisa 

demonstrar que compreende a existência de uma ordem lógica crescente na organização 

desses números na reta numérica. 

 Para desenvolver corretamente o item, o aluno pode simplesmente contar as casas 

decimais considerando os centésimos existentes entre os décimos 0,5 e 0,6. Aproximadamente 

65% dos alunos avaliados demonstraram não ter se apropriado corretamente dessa habilidade. 

Fica evidente que o elevado percentual de mais de 42% dos alunos que assinalaram o distrator 

A, não compreendem a correta sequencia dos números racionais e a divisão adequada entre 

esses números na reta real. 

 A partir do 7º ano de escolaridade torna-se necessário que o professor crie atividades 

para que o aluno construa e localize números racionais na reta numerada. A sucessiva 

localização de números racionais entre dois outros racionais, permitirá ao estudante concluir 

que existem infinitos números racionais. Na continuidade da atividade, podemos sugerir que o 

aluno interpole números racionais entre duas frações de denominadores iguais a potências de 

2. Como por exemplo interpolar três frações entre as frações  e . 

 
Item 10 

 
Quadro 3.23 – Descritor referente ao item 10 do bloco 02 

Tema IV. Tratamento da informação 

 
D36 – Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

 
 
 
 
 
 
 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

41,6% 34,6% 12,8 % 9,7% 1,2% 
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Observe o gráfico. 
 

 
 Ao marcar no gráfico o ponto de interseção entre as medidas de altura e peso, 

saberemos localizar a situação de uma pessoa em uma das três zonas. Para aqueles que tem 

1,65 m e querem permanecer na zona de segurança, o peso deve manter-se, aproximadamente, 

entre 

(A) 48 e 65 quilos. 

(B) 50 e 65 quilos. 

(C) 55 e 68 quilos. 

(D) 60 e 75 quilos. 

 

Tabela 3.23 – Resultados obtidos no item 10 do bloco 02 

 

 

 

  

 Representa um excelente item contextualizado voltado plenamente para o propósito ao 

qual o descritor se propõe a avaliar. O aluno deve demonstrar a capacidade em analisar 

tabelas ou gráficos e, a partir dessas informações, extrair dados que lhe permitam solucionar 

problemas cotidianos. O aluno deve ser motivado a desenvolver essa habilidade já a partir dos 

anos letivos iniciais do ensino fundamental. 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

23,0% 28,0% 32,3% 14,8% 1,9% 
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 Compete ao estudante, em primeiro lugar, identificar as grandezas representadas no 

gráfico: altura de uma pessoa em metros e o peso em quilos. Depois de ler o enunciado, cabe 

ao aluno, compreender que o problema deseja verificar o peso de uma pessoa com 1,65 m de 

altura dentro do que o gráfico chama de zona de segurança. A plena identificação dessa faixa 

de valores acima de 55 quilos e abaixo de 70 quilos permitiria uma correta resolução do item. 

 Duas críticas pertinentes podem ser atribuídas a esse item. A primeira diz respeito ao 

fato de que o a nomenclatura correta seria o gráfico denominar o peso como massa e quilo 

como quilograma. Embora saibamos que um excessivo formalismo no cotidiano escolar 

pouco contribua com aprendizado, devemos levar em consideração que uma avaliação em 

larga escala como a Prova Brasil acaba sendo norteadora tanto das diretrizes curriculares 

quanto do linguajar usado pelos educandos e educadores. 

 A segunda refere-se aos dados presentes no eixo das alturas. A forma confusa como os 

valores decimais são distribuídos entre os quadradinhos que representam o gráfico e o padrão 

pequeno utilizado para as letras, prejudicaram o pleno entendimento por parte dos estudantes 

avaliados. 

 Quase 68% dos alunos demonstraram não possuir as habilidades de leitura e 

interpretação necessárias para a resolução do item. Como os dados foram dispostos em 

intervalos compostos por números pares, o valor de 1,65 m não se encontra disponível 

visualmente no eixo das alturas. Esse fator levou 51% dos alunos a assinalarem os distratores 

A ou B cujas variações máximas são inferiores a 65 quilos. 

 Esse tema aborda um assunto de grande relevância para o entendimento dos fatos nos 

dias atuais. É fundamental que o professor trabalhe exaustivamente com gráficos e tabelas em 

sala de aula. Existem exemplos em profusão na mídia e os estudantes devem ser fortemente 

motivados a pesquisar e discutir sobre as informações presentes em gráficos e tabelas obtidos 

em revistas, jornais, televisão e internet. Discuta sobre a clareza e a veracidade dos dados 

apresentados e, em última instância, proponha uma análise mais profunda sobre a pertinência 

ou não da utilização desse recurso junto à reportagem a qual as informações estão associadas. 

 Em sítios como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

<www.ibge.gov.br> ou em órgãos de pesquisa particulares como o IBOPE 

<www.ibope.com.br>, estão disponíveis inúmeros gráficos e tabelas sobre os mais 

abrangentes temas da atualidade que podem ser utilizados no desenvolvimento do trabalho 

com leitura e interpretação de dados. 
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Item 11 
 

Quadro 3.24 – Descritor referente ao item 11 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D18 – Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição,    sub-

tração, multiplicação, divisão, potenciação). 

Ao resolver corretamente a expressão , o 

resultado é   

(A) – 13. 

(B) – 2. 

(C)    0. 

(D)  30. 

Tabela 3.24 – Resultados obtidos no item 11 do bloco 02 

 

 

 

  

 Em outro item meramente técnico, sem qualquer tipo de contextualização, o descritor 

propõe avaliarmos a habilidade do aluno em efetuar as cinco principais operações com 

números inteiros. Esse descritor claramente pretende avaliar a capacidade do aluno em fazer 

contas, sem se preocupar com a problematização do tema, como ocorre com o descritor 20. 

 Para solucionar o item, deve-se dominar plenamente as regras referentes aos sinais 

resultantes dos cálculos com números inteiros. Além disso, é necessário saber que em uma 

expressão numérica resolve-se primeiro as divisões e as multiplicações, na ordem em que 

aparecem e, posteriormente, as adições e subtrações, também na ordem em que aparecem. 

 Corresponde a um conteúdo ministrado no 7º ano do ensino fundamental que mesmo 

estando fortemente presente em todos os anos letivos subsequentes, acarreta uma imensa 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

33,9% 24,9% 23,7% 15,6% 1,9% 
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dificuldade de aprendizado para os estudantes. É bastante comum encontrarmos mesmo 

alunos do ensino superior com essa deficiência.  

 A imensa dificuldade por parte dos estudantes no trato principalmente com a 

multiplicação e divisão de números com sinais diferentes, levou cerca de 67% dos estudantes 

avaliados a responderem erroneamente ao item. Os valores aleatórios presentes nos distratores 

demonstram que esses alunos não associam corretamente as sequencias operatórias e/ou não 

dominam plenamente as chamadas regras de sinais. Torna-se evidente que as deficiências 

apresentadas, inviabilizarão toda e qualquer tentativa por parte desses alunos, de resolução de 

um item contextualizado que necessite dessas habilidades. 

 Mas uma vez a utilização da reta numérica é essencial para a plena compreensão do 

conteúdo. Devemos desenvolver inúmeras atividades de cálculos envolvendo números 

inteiros. Inicialmente utilizando apenas uma operação e posteriormente mesclando as cinco 

operações exigidas pelo descritor. 

 As regras de sinais não podem ser meramente decoradas através da repetição. A ideia 

de número simétrico e número oposto auxiliam na construção dessas habilidades. Explore o 

fato de que a soma de um número inteiro com o seu simétrico é sempre igual a zero.  

 Outro fator importante trata-se da utilização de calculadoras durante o aprendizado. É 

evidente que se deve atentar para cuidados no sentido de permitir que alunos de anos iniciais 

desenvolvam a plena compreensão das principais operações aritméticas, mas defende-se aqui 

que, se bem utilizada, a calculadora pode ser uma ferramenta que auxilie os alunos na 

compreensão do sistema de numeração decimal, na adição, na subtração, na multiplicação, na 

divisão e na potenciação de números racionais, entre outros conceitos matemáticos. 

 Acreditamos que não é todo uso da calculadora que possibilita explorações 

conceituais, mas, sim, situações didáticas bem planejadas com objetivos claros e 

procedimentos bem selecionados. Vale à pena ressaltar, também, que a calculadora não opera 

por si mesma e que os alunos precisam decidir qual a sequência de utilização das operações 

durante a utilização desse recurso. Assim, não cabe a afirmativa de que essa ferramenta 

restringe a autonomia dos alunos. Afinal são eles que irão decidir quais os procedimentos que 

adotarão durante a resolução dos problemas propostos. Dessa forma, o encaminhamento dado 

pelo professor durante a atividade realizada com a calculadora torna-se determinante em 

possibilitar, ou não, o pleno desenvolvimento matemático dos alunos.  
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Item 12 
 

Quadro 3.25 – Descritor referente ao item 12 do bloco 02 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

D27 – Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. 

O número irracional  está compreendido entre os números 

(A) 2 e 3. 

(B) 13 e 15. 

(C) 3 e 4. 

(D) 6 e 8. 

 

Tabela 3.25 – Resultados obtidos no item 12 do bloco 02 

 

 

  

  

 O presente descritor visa desenvolver no aluno a habilidade em resolver expressões 

com números irracionais, escrevendo os radicais na forma inteira ou decimal com 

aproximações. Refere-se a um conteúdo associado ao conjunto dos números reais que deve 

ser introduzido ao longo do 8º ano do ensino fundamental e aprimorado no 9º ano. 

 A correta solução do item exige do aluno o entendimento de que o valor da  

corresponde a um número compreendido entre dois números inteiros cujos quadrados são, 

respectivamente, um valor menor e outro maior do que o radicando 7. Em termos 

matemáticos, podemos escrever que como , teremos que . Logo 

podemos concluir que . 

 Mais de 74% dos estudantes demonstraram ignorar essa habilidade. O preocupante 

percentual de mais 31% estudantes analisados que marcaram o distrator D, desconhecem 

totalmente as relações entre os elementos dos conjuntos numéricos. Esses alunos confundem 

as noções elementares que relacionam o conjunto dos números inteiros como um subconjunto 

dos números reais. 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

25,7% 11,3% 28,0% 31,5% 3,5% 
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 Uma atividade interessante pode ser solicitar que os alunos localizem na reta 

numérica, valores de raízes quadradas. O uso do compasso associado à aplicação do Teorema 

de Pitágoras permitirá a visualização geométrica do significado e da correta localização 

desses números racionais. Quando o aluno enxerga o posicionamento do número racional na 

reta numérica, torna-se mais fácil compreender sua existência. 

 
 
Item 13 

 
Quadro 3.26 – Descritor referente ao item 13 do bloco 02 

Tema II. Grandezas e Medidas 

 
D13 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 

 

O piso de entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas duas jardineiras nas 

laterais, conforme indicado na figura, e o piso restante será revestido de cerâmica. 

 

 Qual é a área do piso que será revestido de cerâmica? 

(A)  3 m2 

(B)  6 m2 

(C)  9 m2 

(D) 12 m2 
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Tabela 3.26 – Resultados obtidos no item 13 do bloco 02 

 

 

 

  

 O descritor possui o propósito em avaliar a habilidade do aluno em resolver problemas 

envolvendo o cálculo da área de figuras planas. Corresponde a uma habilidade muito 

solicitada no dia a dia, relativa ao cálculo da área de um terreno, do piso de uma residência, da 

parede de um cômodo, etc. 

 Existem distintas maneiras para se resolver corretamente o item. Uma das soluções 

possíveis envolve o cálculo da área do retângulo corresponde ao piso (4 m x 3 m = 12 m) e 

descontar a área do retângulo formado pelos dois triângulos justapostos (1 m x 3 m = 3 m), 

chegando ao correto valor de 9 m.  

 Outra maneira seria considerarmos apenas a superfície do trapézio isósceles, como 

sendo à área desejada cuja base maior mede 4 m, a base menor 2 m e altura 3 m. Essa área 

seria calculada utilizando-se a conhecida fórmula .   

 Em mais um item envolvendo conceitos geométricos, o resultado apresentado pelos 

alunos foi muito ruim. No segundo pior percentual de acertos em todo o simulado, os 

estudantes assinalaram aproximadamente 82% dos distratores. Os mais de 38% dos alunos 

que consideraram o distrator B como a opção correta, provavelmente utilizaram 

equivocadamente a fórmula da área do retângulo para calcular a área do trapézio, 

multiplicando a altura 3 m pelos 2 m da base menor. 

 Devemos nos valer de exemplos concretos como o piso e as paredes da sala de aula 

para fixar o as fórmulas e cálculo das áreas das principais figuras planas. Mostrar como a área 

do triângulo pode ser obtida como sendo metade da área de um retângulo através do traçado 

de uma de suas diagonais.  

 Outros polígonos podem ser desmembrados em retângulos e triângulos para o cálculo 

de sua área, como por exemplo os retângulos e os losangos. Para o cálculo de áreas de setores 

circulares, devemos apresentá-los como sendo frações de um círculo. 

 A utilização de malhas quadriculadas auxilia a interpretação das figuras e permite que 

diferentes estratégias surjam entre os estudantes. Uma interessante atividade consiste na 

representação em escala de diferentes ambientes da escola, para que os alunos calculem o 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS AO ITEM 

A B C D B/N 

20,6% 38,5% 18,7% 19,8% 2,3% 
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custo para o revestimento do piso. Esse tipo e trabalho além de desenvolver a noção do 

conceito de superfície, coloca em prática também as noções de escala, conversão de unidades 

de medida tanto de área quanto de comprimento e a ideia de proporcionalidade.   

 

3.3 – Resumo da Análise dos Resultados e das Sugestões Metodológicas 

 Essa seção tem o propósito de apresentar uma descrição abrangente, porém resumida, 

tanto dos dados estatísticos coletados como das discussões provenientes desses resultados 

obtidos em cada um dos itens propostos aos alunos no simulado da Prova Brasil. 

 Torna-se também pertinente, observarmos dois aspectos interessantes relativos aos 

resultados encontrados. O primeiro reside no fato de que esse resultado representa a análise de 

um estudo de caso específico de um determinado grupo de alunos da Rede Municipal de 

Duque de Caxias/RJ. Portanto, esse mesmo simulado quando aplicado em outra rede de 

ensino poderia naturalmente apresentar um resultado bastante distinto do que foi obtido por 

esse estudo.  

 O segundo aspecto é que todas as sugestões metodológicas descritas são baseadas nos 

vinte anos de experiência profissional do autor, ministrando aulas no nível fundamental e 

médio, tanto em rede públicas quanto privadas. Logo, outro profissional poderia desenvolver 

uma interpretação distinta relativa às sugestões metodológicas descritas. Sendo assim, seria 

bastante saudável que críticas construtivas a essas sugestões ocorressem. 

 Como já foi descrito em vários momentos ao longo desse trabalho, nossa proposta 

fundamental e fomentar uma discussão inicial acerca do erro como ferramenta educacional de 

observação e correção das distorções de aprendizado. Em momento algum pretendemos nos 

colocar como detentores do conhecimento de metodologias inovadoras que possam substituir 

a capacidade de criação dos professores em seu universo de trabalho. 

 Para favorecer uma visão global dos valores analisados, os dados obtidos com o 

resultado do simulado foram dispostos em uma tabela de dupla entrada contendo dez colunas 

de valores distribuídos em dois blocos com os itens de um a treze. Para cada opção possível, 

foram apresentadas duas colunas em negrito, descrevendo o número de alunos que 

consideraram a opção como correta e o percentual que esse valor numérico representa dentro 

do universo pesquisado de duzentos e cinquenta e sete alunos. As duas últimas colunas 

apresentam os valores referentes às opções anuladas ou que foram deixadas em branco pelos 
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estudantes As duas tabelas a seguir nos apresentam uma visão completa do tratamento 

estatístico dado aos resultados obtidos: 

 

Tabela 3.27 – Tratamento estatístico dado ao resultado do Simulado da Prova Brasil – Bl. 01 

BLOCO 01 - SIMULADO DA PROVA BRASIL – 2009 
Nº A B C D B/N 

 QT % QT % QT % QT % QT % 
1 9 3,5 217 84,4 18 7,0 11 4,3 2 0,8 
2 182 70,8 26 10,1 30 11,7 16 6,2 3 1,2 
3 123 47,9 56 21,8 22 8,5 56 21,8 0 0,0 
4 62 24,1 72 28,0 63 24,5 56 21,8 4 1,6 
5 72 28,0 149 58,0 14 5,4 21 8,2 1 0,4 
6 48 18,7 50 19,5 125 48,6 32 12,4 2 0,8 
7 34 13,2 43 16,7 147 57,2 31 12,1 2 0,8 
8 22 8,6 131 51,0 70 27,2 33 12,8 1 0,4 
9 53 20,6 34 13,2 86 33,5 81 31,5 3 1,2 
10 66 25,7 46 17,8 57 22,2 86 33,5 2 0,8 
11 33 12,8 66 25,7 67 26,1 84 32,7 7 2,7 
12 123 47,9 58 22,6 58 22,6 15 5,7 3 1,2 
13 47 18,3 67 26,1 71 27,6 69 26,8 3 1,2 

 

 

Tabela 3.28 – Tratamento estatístico dado ao resultado no Simulado da Prova Brasil – Bl. 02 

BLOCO 02 - SIMULADO DA PROVA BRASIL – 2009 
Nº A B C D B/N 

 QT % QT % QT % QT % QT % 
1 140 54,5 55 21,4 32 12,5 29 11,3 1 0,4 
2 66 25,7 37 14,4 126 49,0 24 9,3 4 1,6 
3 135 52,5 60 23,3 37 14,4 21 8,2 4 1,6 
4 30 11,7 97 37,7 46 17,9 79 30,7 5 1,9 
5 80 31,1 64 24,9 91 35,4 17 6,6 5 1,9 
6 48 18,7 49 19,1 35 13,6 119 46,3 6 2,3 
7 51 19,8 55 21,4 21 8,2 127 49,4 3 1,2 
8 38 14,8 138 53,7 47 18,3 32 12,5 2 0,8 
9 107 41,6 89 34,6 33 12,8 25 9,7 3 1,2 

10 59 23,0 72 28,0 83 32,3 38 14,8 5 1,9 
11 87 33,9 64 24,9 61 23,7 40 15,6 5 1,9 
12 66 25,7 29 11,3 72 28,0 81 31,5 9 3,5 
13 53 20,6 99 38,5 48 18,7 51 19,8 6 2,3 
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 De maneira mais didática, visando facilitar a compreensão de leitor, estruturamos a 

análise dos resultados a partir dos quatro temas presentes na matriz de referência de 

Matemática para o 9º ano do ensino fundamental. Em termos percentuais, o Simulado 

privilegia o Tema III (Números e Operações/ Álgebra e Funções) com aproximadamente 61% 

dos itens. Em seguida temos o Tema I (Espaço e Forma) com cerca de 27% dos itens. Os 

Temas II (Grandezas e Medidas) e IV (Tratamento da Informação) estão presentes em apenas 

4% e 8% dos itens, respectivamente. Essa distribuição embora aparentemente pareça injusta, é 

proporcional ao número de Descritores presentes em cada um dos Temas.  

 O Tema I é fundamental para que o aluno desenvolva uma visão tridimensional que 

lhe permita compreender, descrever e representar o mundo que o cerca. A exploração deste 

campo do conhecimento facilita ao aluno desenvolver habilidades e percepções espaciais, que 

lhe possibilitem a descoberta de conceitos matemáticos de maneira experimental. Favorece 

também o estabelecimento de conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento.  

 Historicamente o ensino e a aprendizagem de geometria representam um dos grandes 

fatores de dificuldade para professores e alunos. Os itens relativos a esse Tema obtiveram 

uma média de 59% de distratores. O resultado só não foi pior porque o Item 01 do Bloco 1 

representou o Item com o maior percentual individual de acerto (84,4%), o que acabou por 

diminuir essa média. Se desconsiderássemos esse Item, elevaríamos o percentual de 

distratores para cerca de 67%. A análise dos resultados mostrou claramente a dificuldade dos 

alunos com questões relativas à geometria. A ausência de visão espacial, de conceitos e 

propriedades elementares ficou evidenciada através dos resultados obtidos pela pesquisa. 

 O baixo rendimento mostrado pelos alunos no simulado reforça todas as teses que 

relacionam a geometria como o ramo da Matemática que apresenta o maior déficit de 

aprendizado entre os alunos. Em particular defendemos, antes de qualquer coisa, que sejam 

destinados tempos de aula, não professores, exclusivos para geometria e o trabalho com 

desenho geométrico desde as séries inicias. 

 Com principal sugestão metodológica para gerarmos esse conhecimento, surge à 

proposta em resgatarmos o trabalho de construção das propriedades dos polígonos e dos 

sólidos geométricos através do resgate do trabalho com desenho geométrico. O uso de 

material concreto (cartolina, papel cartão, etc.) na construção das figuras além de jogos 

lúdicos bastante conhecidos como a batalha naval, dama ou xadrez constituem também 

importantes ferramentas de aprendizado. 
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 A utilização, dentro das possibilidades da escola, de softwares gratuitos como os 

descritos para o item 02 do bloco 01, representam outro importante fator para a aquisição e 

apreensão do conhecimento.  

 No Tema II é proposto que o aluno desenvolva habilidades relacionadas à resolução de 

problemas envolvendo cálculo de perímetro e de área de figuras planas, noções de volume e o 

uso de relações entre diferentes unidades e medida. 

 Cerca de 81% dos alunos assinalaram os distratores desse Tema. Ressaltando mais 

uma vez a grande importância em darmos ênfase ao trabalho implementado em geometria. 

Não podemos nos fixar na memorização de fórmulas envolvendo as áreas das principais 

figuras planas, mas darmos ênfase a associação desses conceitos entre as figuras. 

 Trabalharmos com exemplos concretos como piso e paredes da sala de aula para fixar 

a idéia tanto do cálculo de área como de perímetro do retângulo, representa uma sugestão 

metodológica simples cujos resultados são bastante positivos. Em seguida observarmos que a 

área do triângulo é obtida como metade da área de um retângulo através do traçado de uma 

das suas diagonais, permite darmos consistência a construção desses conhecimentos. A 

obtenção das áreas de outros polígonos como sendo uma composição de retângulos e 

triângulos, representa outra estratégia importante. Devemos associar o cálculo da área do 

círculo e dos setores circulares ao estudo de frações e proporções. 

 Os Itens relativos ao Tema III estão diretamente ligados ao tratamento dado aos 

números e as suas operações, consistindo em um aspecto indispensável ao cotidiano dos 

alunos. Os números, presentes em diversos campos da sociedade, além de utilizados em 

cálculos e na representação de medidas, são ferramentas fundamentais para a localização, 

ordenação e identificação de objetos, pessoas e eventos. Os descritores presentes neste tema 

enfocam os números com suas operações, noções de álgebra e funções. 

 Sem sombra de dúvida representa o Tema mais abrangente e presente no cotidiano 

escolar. Por esse motivo possui o maior número de descritores e recebe tanta ênfase por parte 

dos professores, sendo privilegiada em detrimento principalmente da geometria. 

 Por tudo que foi exposto acima impressiona negativamente o fato de termos obtido 

aproximadamente 71% de distratores como respostas ao Item. O baixíssimo desempenho dos 

alunos nos revela a total falta de habilidade dos alunos com um Tema matemático tão 

relevante e presente no seu dia a dia.  

 Inúmeras são as sugestões metodológicas que derivam da análise dos itens relativos a 

esse Tema. Cabe ao professor encorajar o aluno na construção e na resolução de equações a 
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partir de problemas propostos. O trabalho em grupo na análise e elaboração dos sistemas pode 

representar o caminho correto a ser seguido. Uma discussão onde um aluno proponha 

determinada situação problema e os outros, coletivamente, construam as equações, também 

representa uma interessante sugestão para o aprendizado. 

 Devemos trazer para a sala de aula diversas situações-problemas em que possamos 

explorar os mais diversos significados das operações. A questão da leitura e interpretação dos 

problemas representa um dos grandes desafios a ser enfrentado pelos professores de 

Matemática.  

 Fazer com que nossos alunos desenvolvam atividades frequentes explorando as seis 

operações básicas (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação), deve 

representar uma busca constante por parte de todos os professores de Matemática. O aluno 

deve ser instigado a compreender os significados das operações e não apenas memorizar 

regras que quase imediatamente são esquecidas. 

 A ênfase no trabalho com números negativos deve ser ressaltada. Torna-se importante 

também o aumento do grau de dificuldade das questões através da ampliação do universo 

numérico, utilizando não apenas números inteiros, mas números decimais e fracionários na 

substituição das variáveis. 

 Com relação aos problemas aritméticos associados à regra de três, devemos centrar 

nossos esforços na interpretação e montagem dos problemas. Consiste num conceito de fácil 

assimilação por parte dos alunos. As dúvidas surgem quando trabalhamos com grandezas 

inversamente proporcionais. O primeiro passo para o desenvolvimento dessa habilidade está 

na associação da regra de três com variáveis do nosso cotidiano como a escala, velocidade, 

densidade demográfica, porcentagem, etc. Ao longo do 9º ano esses conceitos serão 

amplamente utilizados em geometria na aplicação do teorema de Tales e na resolução de 

questões de semelhança de triângulos.  

 O Tema IV propõe a análise e o tratamento da informação, consistindo em uma 

abordagem fundamental no mundo contemporâneo. A organização de dados seja em uma lista 

ou tabela, permitem que o aluno faça conexões e conjecturas sobre conceitos e fatos e o 

auxiliem no desenvolvimento de sua capacidade de estimar, formular opiniões e tomar 

decisões fundamentais para o seu dia a dia. 

 Um percentual de aproximadamente 56% de distratores foram assinalados pelos 

alunos. A análise dos resultados nos mostra a dificuldade dos alunos na leitura de gráficos e 

tabelas além da associação e interpretação dos resultados neles presentes. 
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 O tratamento da informação deve ser introduzido por meio de atividades e 

problemáticas diretamente ligadas ao universo do aluno. A organização em tabelas e listas de 

informações do cotidiano escolar como resultados nas avaliações escolares, informações 

presentes em jornais, revistas, etc.   

 As unidades escolares que possuem sala de informática podem se apropriar de 

planilhas eletrônicas que geram tabelas e gráficos para a construção e solidificação dessa 

habilidade. Entre outros, podemos citar o sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE <www.ibge.gov.br> ou o IBOPE <www.ibope.com.br>, onde estão 

disponíveis inúmeros gráficos e tabelas sobre os mais abrangentes temas da atualidade que 

podem ser utilizados no desenvolvimento do trabalho com leitura e interpretação dessas 

informações. 

 Uma constatação interessante ao observarmos o quadro geral, reside no aumento 

significativo do percentual de itens que foram anulados ou deixados em branco pelos alunos 

no segundo bloco do Simulado. Poderíamos concluir que houve certo desgaste mental por 

parte dos alunos ao longo da avaliação. Fato que evidenciaria a falta de hábitos de 

concentração e leitura por um período mais longo.  

 Em uma análise mais global, podemos observar que os resultados obtidos nos mostram 

claramente que a grande maioria das competências relacionadas aos itens não foram 

construídas por parte dos alunos. Naturalmente cabe a nós professores uma profunda reflexão 

sobre o que estamos ensinando e como estamos ensinando, reavaliando constantemente nossa 

prática de sala de aula. 

   

3.4 – Considerações Finais 

 Após todo trabalho técnico de pesquisa elaborado, levantamentos estatísticos e 

acadêmicos realizados, associados a experiência profissional adquirida ao longo desses anos 

de trabalho, em hipótese alguma podemos reduzir ao professor a responsabilidade pelos maus 

resultados apresentados pelos alunos. Concluímos que os maiores entraves para a melhoria da 

qualidade da educação pública em nosso país, estão presentes nas políticas equivocadas de 

favorecimento à aprovação de alunos sem habilidades e competências mínimas exigidas pelos 

programas de ensino, famílias socialmente desestruturadas que não acompanham o processo 

de formação de seus filhos, jovens desmotivados que não enxergam a educação como uma via 

de acesso para uma melhora de sua condição social, interpretações incorretas de algumas 

teorias pedagógicas por parte de determinados educadores brasileiros, condições aviltantes de 
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trabalho e retorno financeiro para os profissionais da educação, ausência de incentivos a 

categoria para um constante aprimoramento técnico através de formação continuada, 

pesquisa, extensão, etc. 

 Mesmo cientes de toda essa complexa problemática que envolve a educação pública 

em nosso país, não podemos jamais nos afastar de nosso compromisso social de ensinar. 

Buscar a universalização do conhecimento representa o compromisso cívico de todo professor 

brasileiro, principalmente daqueles que atuam junto às classes menos favorecidas 

socialmente. 

 Devemos reaprender a ensinar a partir dos erros de nossos alunos. Não nos é possível 

impor um único método de ensino validado a partir da generalização para todos os alunos. 

Cada educando tem estilos próprios de aprendizagem, assim como cada professor possui sua 

forma particular de ensinar. 
 Através dos resultados abordados com essa pesquisa, além das sugestões pedagógicas 

já descritas, podemos analisar outras propostas pertinentes para a reflexão por parte dos 

professores. 

 A primeira delas seria a importância em conhecermos melhor as chamadas Matrizes de 

Referência em Matemática e seus descritores. Não obstante o fato dos descritores 

representarem habilidades e competências mínimas que os alunos devem desenvolver, 

conhecê-los em profundidade representa uma ampliação do campo de atividades associadas à 

resolução de problemas. As Matrizes de Referência funcionariam não como uma diretriz 

única a ser seguida pelos professores, mas como uma espécie de coluna dorsal do seu 

planejamento.   

 A segunda proposta consiste em centrarmos nossas discussões pedagógicas na escala 

relativa aos Níveis de Proficiência obtidos pelos alunos na Prova Brasil ao invés de nos 

concentrarmos apenas no Ideb. Muito embora a compreensão das escalas de proficiências 

demande um tempo de leitura para que os professores possam se apropriar de suas 

informações, ela representa o resumo do que nossos alunos sabem e o que ainda necessitam 

aprender. Analisar a frequência da distribuição de nossos alunos dentro dessa escala 

representa um ponto de partida para a elaboração do planejamento e das atividades 

pedagógicas. 

 Uma vez que o Ideb representa um conjunto de informações mais objetivas, há uma 

tendência dos gestores de voltarem suas discussões para esse único resultado. De maneira 

equivocada, a preocupação acaba sendo única e exclusivamente a posição em que a unidade 
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escolar se encontra no “ranking” de sua comunidade e a consequente visibilidade externa que 

a escola passa a adquirir perante esse resultado. 

 A terceira proposta é direcionada à Secretaria Municipal de Educação de Duque de 

Caxias/RJ. Através do estudo e análise de seus Pressupostos Curriculares, nos foi possível 

concluir que tais propostas já se encontram desatualizadas. Nesse momento histórico, em que 

os maus resultados em educação se apresentam como um dos entraves para o crescimento 

social e econômico em nosso país, compete a essa Secretaria promover uma revisão nesse 

documento em conjunto com os profissionais de educação da rede. Afinal, um conceito 

metodológico defasado mal interpretado pode adquirir força e se tornar um fator determinante 

de práticas educacionais equivocadas.     

 A quarta e última sugestão, que consideramos a mais importante, se refere à 

incorporação definitiva do erro como parte natural do processo de construção do 

conhecimento. Nos apropriarmos dos erros cometidos pelos alunos e aproveitá-los para 

corrigir as possíveis distorções de aprendizado através da crítica pertinente e construtiva no 

momento adequado leva o educando a estimular sua curiosidade científica.   

 Permitir que o aluno formule suas hipóteses durante a apresentação de um novo tema, 

mesmo que a princípio equivocada, contribui em muito para a construção do aprendizado e a 

sedimentação do conhecimento. Em contrapartida, uma crítica veemente por parte do 

professor a uma sugestão proferida pelo do aluno, pode constrangê-lo, inviabilizando todo o 

processo de aprendizagem e causando danos às vezes irreparáveis. 

 Construir o conhecimento em parceria com o educando, é uma das tarefas mais 

difíceis e complexas por parte de quem educa. Diagnosticar por que o aluno está cometendo 

determinado erro na construção do conhecimento e reformular sua maneira de ensinar a partir 

desse erro representa um dos grandes desafios para nós educadores. Devemos nos habituar a 

utilizarmos as respostas dos alunos como referencial para o planejamento da ação profissional 

do professor em sala de aula. Além disso, é de competência do educador enfatizar a 

importância de se ouvir os alunos com o intuito de acessarmos seus conceitos já 

sedimentados, levantando hipóteses e compreendendo suas dificuldades. 

 Por fim, convém relembrar que os conhecimentos relativos à Matemática pela sua 

importância e abrangência, só fazem sentido quando possuem significado para os alunos. Isso 

não significa em hipótese alguma uma busca frenética por aplicabilidade, por exemplos 

práticos. Um exemplo disso consiste no fato de que o próprio Simulado da Prova Brasil 

apresenta itens sem qualquer contextualização. 
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 Em alguns casos o professor acaba optando por um determinado conteúdo pelo 

simples fato de ser de fácil exemplificação, de suposta aplicação prática mesmo que seja de 

sentido vazio, limitando sua matriz curricular a assuntos contextualizáveis. 

 A opção pelo foco na resolução de problemas traz implícita a convicção de que o 

conhecimento matemático adquire significado quando os alunos se deparam com situações 

desafiadoras. A criatividade dos alunos e instigada quando são obrigados a buscar estratégias 

que lhes permitam resolver os problemas apresentados. 

 Por tudo que foi exposto nesse estudo, esperamos ter atingido nosso objetivo de 

contribuir para uma reflexão sobre o ensino de Matemática no sentido de superar as 

dificuldades e avançar para o sucesso dos nossos alunos com relação a essa imprescindível 

área do conhecimento humano.  
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