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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar as principais concepções dos 

estudantes do nono ano do Ensino Fundamental das escolas públicas do município de 

Mamanguape, Paraíba, com relação ao estudo da Álgebra. Como base para o estudo adotamos 

como principais teóricos Usiskin (1995), Rêgo (2009), dentre outros autores e, os documentos 

oficiais: Brasil (1998) e Paraíba (2010), bem como os Descritores  do Ensino Fundamental 

que servem como base para avaliarmos as habilidades dos estudantes ao final dos anos de 

escolaridade da Educação Básica. A pesquisa foi desenvolvida com 89 discentes de três 

turmas em três escolas públicas do município de Mamanguape-PB. A metodologia da 

pesquisa foi caracterizada como um estudo descritivo e exploratório do tipo estudo de caso 

simples com única interação de dados. Para isso adotamos como principais instrumentos de 

pesquisa um questionário semiestruturado aplicado aos discentes e docentes das escolas 

observadas e uma entrevista estruturada aplicada aos três professores investigados. O estudo 

foi realizado no período de novembro a dezembro de 2012. Como resultado tem-se que as 

principais concepções dos estudantes quanto à temática dos conhecimentos básicos da álgebra 

nas três concepções que envolvem o Ensino Fundamental foi considerada satisfatória, tendo 

em vista que esses estudantes apresentaram um bom entendimento com relação à temática 

avaliada. A pesquisa também evidenciou a necessidade de discutirmos a formação inicial e 

continuada dos professores de matemática, fato este que merece atenção de toda comunidade 

cientifica.   

 

Palavras-chave: Concepções da Álgebra, Ensino de Matemática, Ensino Fundamental.   
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ABSTRACT 

 

 

 

This study aimed to analyze the main students' conceptions of the ninth year of elementary 

school of public schools of Mamanguape, Paraiba, in relation to the study of algebra. As a 

basis for the study adopted as the main theoretical Usiskin (1995), Rêgo (2009), among other 

authors, and official documents: Brazil (1998) and Paraíba (2010), as well as the words of the 

elementary school that serveth as a basis for assess students' skills at the end of the school 

years of basic education. The research was conducted with 89 students from three classes in 

three public schools in Mamanguape-PB. The research methodology was characterized as a 

descriptive and exploratory case study with one simple interaction data. For this we adopted 

as the main instruments of research a semi-structured questionnaire applied to teachers and 

students of schools and observed a structured interview applied to the three teachers 

investigated. The study was conducted from November to December 2012. As a result we 

have that the main conceptions of students about the issue of basic algebra concepts involving 

the three elementary school was satisfactory, given that these students had a good 

understanding with regard to thematic evaluated. The survey also highlighted the need to 

discuss the initial and continuing training of teachers of mathematics, a fact that deserves 

attention throughout the scientific community. 

 

Keywords: Conceptions of Algebra, Mathematics Teaching, Elementary School. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

A Álgebra é uma área muito ampla da Matemática. No Ensino Fundamental sua 

abrangência tem se tornado, a cada dia, mais desconectada do conhecimento dos estudantes 

tornando-se muitas vezes um obstáculo para o aprendizado da matemática. Isso ocorre muitas 

vezes pela dificuldade que alguns estudantes têm em entender operações significativas 

envolvendo números, imaginemos então o quão grande será sua dificuldade em operar agora 

com números e letras. 

Ao cursar a disciplina de Estágio Supervisionado III, nos deparamos com a 

oportunidade de trabalhar álgebra com alunos de 8º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública do município de Mamanguape – Paraíba. Neste momento, percebemos as 

dificuldades não só dos alunos, mas também do docente atuante em um entendimento prático 

e objetivo significativos  na abordagem dos conteúdos iniciais da Álgebra. As dificuldades 

evidenciadas tanto pelos discentes quanto pelo docente despertou-nos um desejo de 

entendermos melhor esta área de estudo da Matemática e estudar as teorias que já vem sendo 

discutidas na comunidade científica, e assim podê-las empregá-las nas práticas escolares. 

Neste momento, evidenciamos não apenas a relação de insegurança no domínio do conteúdo 

do docente regente, mas também sua dificuldade em trabalhar o conteúdo com os alunos, de 

utilizar uma linguagem clara e acessível que permitisse o entendimento significativo do 

conhecimento. 

O estudo da Álgebra, infelizmente tem o seu significado ainda muito limitado pela 

grande maioria dos profissionais que atuam nesta área. As letras muitas vezes são 

compreendidas apenas com um único sentido para os diversos conceitos da álgebra que 

geralmente vêm descritas em equações, sentenças, dentre outros. Deste modo, esquecemos 

que esta área é muito ampla de significados que se referem aos mais variados campos da 

Matemática, sendo muito importante na abstração das ideias em todo o ensino desta ciência. 

 O ensino da Álgebra na Educação Básica, em especial no Ensino Fundamental, tem 

objetivos bem diferenciados dos cursos superiores. O professor que exerce função docente no 

ensino básico como conhecedor da área deve considerar os diversos aspectos e nuances ao 

exercer sua prática no ambiente escolar. Este deve auxiliar no desenvolvimento do 

pensamento algébrico ao trabalhar a compreensão da linguagem simbólica e a apreensão dos 

conceitos, fazendo dessas ações a chave para a realização de abstrações e generalizações, 

além de habilitar os estudantes a modelarem os mais diversos problemas da matemática. 
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A partir desta perspectiva foi proposto o presente estudo intitulado: As concepções da 

Álgebra no Ensino Fundamental: O caso de Mamanguape- Paraíba. A pesquisa foi 

desenvolvida em três instituições públicas de Mamanguape - PB, com intenção de desvelar as 

seguintes problemáticas: Quais as principais concepções dos estudantes que concluem o nono 

ano do Ensino Fundamental sobre a Álgebra? Qual o perfil dos estudantes concluintes do 

Ensino Fundamental? Será que os alunos investigados estão preparados para resolverem 

problemas do cotidiano, envolvendo temas sobre as diversas concepções da Álgebra, no 

ambiente escolar? 

Sendo assim visando tratar as questões acima foi estabelecido o seguinte objetivo 

geral: Esta pesquisa busca analisar as principais concepções dos estudantes do nono ano (9º) 

do Ensino Fundamental das escolas públicas do município de Mamanguape, Paraíba, com 

relação ao estudo da Álgebra. Para auxiliar o alcance do objetivo geral do estudo foram 

estabelecidos quatro objetivos específicos: (a) Levantar o perfil dos estudantes das instituições 

escolares pesquisadas; (b) Identificar quais as principais concepções dos estudantes sobre 

álgebra; (c) Averiguar como os discentes resolvem problemas envolvendo os diversos 

conceitos das letras no Ensino Fundamental e (d) Identificar como os docentes das turmas 

investigadas concebem a Álgebra no ambiente escolar. 

Para isso nos apoiaremos em alguns autores que discutem a álgebra como campo de 

estudo como Usiskin (1995), Robayna et al (1996 apud FIGUEIREDO ,2007), Rêgo ( 2009), 

dentre outros e nos principais documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) e os Referenciais Curriculares da Matemática para o 

Ensino Fundamental da Paraíba – RCMEF (PARAIBA, 2010). Ao fim do estudo esperamos 

fomentar uma reflexão ampla nos profissionais da educação oferecendo situações, 

metodologias de ensino que possibilitem práticas mais coerentes com nossa realidade escolar, 

permitindo alcançarmos uma dimensão mais elevada dos conhecimentos algébricos no 

contexto da Matemática. 

   Para uma melhor compreensão da pesquisa, o trabalho de investigação está estruturado 

e subdivido em cinco seções, da seguinte maneira: a primeira é constituída desta Introdução, 

explanando sobre a justificativa da escolha temática, da problemática e dos seus objetivos.  A 

segunda parte corresponde ao Referencial Teórico, que possibilita uma base teórica sobre as 

principais concepções da Álgebra no ambiente escolar, além de estabelecer diferenciação 

entre elas. As principais dificuldades no ensino e na aprendizagem da álgebra no currículo 

escolar; e por fim apresentamos algumas formas de resoluções de problemas de acordo com 

as diversas concepções da álgebra estudadas anteriormente.    
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Na terceira seção, apresentamos os procedimentos metodológicos empreendidos nesta 

pesquisa, enumerando a tipologia do estudo, os sujeitos da pesquisa, o universo e amostra e 

por fim, a maneira como foram coletados e analisados os dados. 

Na quarta seção, estão explicitados os principais resultados e a respectiva análise a 

partir dos questionários e de entrevistas nas instituições escolares do município de 

Mamanguape. E, por fim, apresentamos as principais conclusões da pesquisa, nas 

considerações finais, além das propostas para estudos futuros.  Esperamos que a presente 

pesquisa possa contribuir de alguma forma, para a avaliação e melhoria da qualidade do 

ensino de matemática nas escolas públicas da região. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  

Para um melhor entendimento da problemática de pesquisa, realizamos um estudo 

teórico sobre as principais discussões que envolvem a Álgebra, apresentando e discutindo os 

tipos e as principais concepções da mesma quando adentramos em ambientes escolares,  

dentre outras questões que se mostraram relevantes no estudo. Ao final discutimos a Álgebra 

no contexto dos Documentos oficiais, os conteúdos da Álgebra no Ensino Fundamental, 

finalizando com uma discussão de como apresentar estes conteúdos na sala de aula, foco 

maior de nosso estudo.   

 

2.1 O Estudo de Álgebra no Ambiente Escolar  

 

A Álgebra no ambiente escolar, geralmente está relacionada à compreensão dos 

significados das letras (partes literais)  e das operações entre elas. Diz-se que os alunos estão 

estudando Álgebra quando têm seu primeiro encontro com essas letras que ocorre, 

geralmente, no 7º ano do Ensino Fundamental que é bastante usual na rede de ensino escolar. 

O ensino da Álgebra no Ensino Fundamental tem objetivos diferentes daqueles 

ensinados nos cursos superiores, devendo assim o professor ser conhecedor da área em que 

deve atuar, bem como considerar outros aspectos ao introduzir o seu estudo. Mesmo tendo seu 

significado limitado apenas às equações, a álgebra atualmente é uma área bastante abrangente 

com significados amplos, podendo ser referida a vários campos da Matemática, tornando-se 

uma poderosa área, muito importante para esta ciência.  

Existem diversas abordagens para a atividade algébrica na sala de aula. A colaboração 

do professor no desenvolvimento do pensamento matemático, juntamente com a compreensão 

da linguagem simbólica e a apreensão dos conceitos algébricos são igualmente importantes 

para a prática de se realizar abstrações e generalizações. Esta iniciativa possibilita que o 

estudante reflita e modele diversos problemas da Matemática. Portanto é de extrema 

importância que o docente saiba que existe e conheça com profundidade as teorias que 

envolvem esta área e suas concepções de ensino, com o intuito de uma melhor aprendizagem 

dos estudantes. (RÊGO, 2009). 

              Em nosso estudo apresentaremos três concepções diferentes discutidas por estudiosos 

da Álgebra. A primeira concepção foi desenvolvida pelo espanhol Robayna et al (1996 apud 
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FIGUEIREDO, 2007) que apresenta quatro interpretações: Interpretação da Álgebra  como 

Aritmética generalizada, Interpretação da Álgebra como estudo  dos métodos para resolver 

certos tipos de problemas, Interpretação da Álgebra  como estudo das relações entre 

quantidades e, por último, a Interpretação estrutural. Estas interpretações ainda estão 

subdivididas em seis categorias básicas: Letras estimadas, Letras ignoradas, Letras como 

objetos, Letras como incógnitas específicas, Letras generalizadoras de números e Letras 

como variáveis.  

 A segunda proposta é a do norte-americano Usiskin (1995) que discute a álgebra a 

partir de quatro concepções diferentes: Álgebra como aritmética generalizada, Álgebra como 

um estudo de procedimentos para resolver certos tipos de problemas, a Álgebra como estudo 

das estruturas e, por fim, a Álgebra como estudo de relações entre grandeza. 

A terceira e última proposta que apresentamos neste estudo é a contida nos 

documentos do governo brasileiro que norteiam todo o Ensino Básico do nosso país, 

evidenciadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). Estas propostas 

devem direcionar toda a discussão da álgebra no ambiente escolar, sendo apresentadas como 

quatro dimensões da álgebra: a Aritmética generalizada, a Funcional, as Equações e, por fim, 

a Estrutural. 

No tópico a seguir explanaremos as características básicas de cada concepção 

apresentada por seus autores de acordo com suas respectivas teorias.   

 

2.2 Concepções Teóricas sobre a Álgebra 

 

Concepção segundo o dicionário Bueno (2007) é o ato de conceber, criar e formar 

ideias, especialmente abstrações. De acordo com esta perspectiva conceber é expressar um 

ponto de vista particular, uma opinião ou conceito que se tem de algo ou alguma coisa. A 

partir desta definição, analisaremos as concepções da álgebra encontradas em estudos que 

surgiram a partir da década de noventa. 

De acordo com Rêgo (2009), o ensino de álgebra, as finalidades, suas concepções e o 

uso das variáveis estão relacionados entre si, podendo ser caracterizado pelas diversas 

utilizações que temos dela e que correspondem a distintas importâncias dadas aos diferentes 

usos das letras. 

 De maneira geral, a noção das letras não vem sendo explorada no Ensino Fundamental 

como deveriam. Por esta razão, muitos alunos que terminam esse nível de ensino pensam que 

a letra em uma sentença algébrica serve sempre para indicar um valor desconhecido, ou seja, 
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significa uma incógnita, que será substituída por algum elemento de um determinado 

conjunto, tendo que ser representadas, obrigatoriamente, por números (RÊGO, 2009). 

De acordo com Rêgo (2009), estas letras podem representar diversos atributos na 

Matemática. Um ponto na área de Geometria; uma função na área de Análise, uma 

proposições na área de Lógica, uma matriz ou um vetor na área de Álgebra Linear, dentre 

outras aplicações no campo matemático.   

Assim, é de grande importância que o professor associe a utilização das letras a seus 

diversos contextos do cotidiano, interrelacionando-os com os contextos da Matemática 

escolar. Para isso, se faz necessário que o docente tenha uma boa formação acadêmica, com 

base nos diversos contextos e nas implicações das concepções na atuação de sua profissão. 

Deste modo apresentaremos algumas concepções que foram teorizadas e buscam sua 

aplicação no Ensino Fundamental.  

As primeiras concepções aqui apresentada trata-se do estudo do espanhol Robayna et 

al (1996 apud FIGUEIREDO, 2007). Este autor discute diversas contribuições na área da 

álgebra, apresentando algumas concepções para sua aplicação na Educação Básica.  Em sua 

obra Iniciacion em Álgebra, o autor aponta que existem muitas concepções da álgebra nos 

diversos currículos da escola básica, possibilitando diferentes interpretações da álgebra para o 

ensino e aprendizagem escolar. Isso resulta em diferentes maneiras de interpretar as letras no 

período de escolarização. E como consequência, diferentes maneiras de reconhecer a álgebra 

que muitas vezes é apresentada como única concepção. 

 Para os autores as concepções da álgebra no ensino podem ser entendidas como 

quatro interpretações da Álgebra na Educação Básica, especificamente no Ensino 

Fundamental discutidas a seguir. 

A primeira foi categorizada como Interpretação da Álgebra como Aritmética 

generalizada. Esta concepção considera as letras como parte de modelos que podem 

generalizar certas propriedades matemáticas. Como, por exemplo, poder ser usada a 

propriedade distributiva 4(4+3) = 4 . 4 + 4 . 3. Neste caso, os números podem ser substituídos 

por letras e operados seguindo modelo semelhante. O modo como o aluno utilizará e 

conduzirá a propriedade, pode fazer com que ele generalize o modelo atribuindo letras, ou 

seja: a( b+c )= ab + ac. 

A segunda concepção refere-se à Interpretação da Álgebra como estudo dos métodos para 

resolver certos tipos de problemas. Os autores (ibidem) apontam que esta concepção remetem 

as equações, onde as letras são vistas como incógnitas a serem determinadas. Um exemplo 

desta interpretação seria a seguinte questão: Ache o número que multiplicado por 5 e somado 
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com 10 resulte em 35. Para os autores, não é suficiente achar a expressão geral que caracteriza 

este problema, é preciso ir mais além, achar a solução da questão, pois só assim o problema 

estará resolvido. 

A terceira concepção apontada  remete à Interpretação da Álgebra como estudo das 

relações entre quantidades. Esta concepção considera a letra com o sentido de variável de 

uma maneira mais completa, que o de variabilidade. Nesta concepção podem ser explorados 

conceitos envolvendo fórmulas, como a do Perímetro e de Áreas. Um exemplo de sua 

aplicação ocorre quando precisamos relacionar variações entre grandezas. Podemos tomar 

como exemplo desta concepção uma situação onde temos a representação de um retângulo 

com largura (b) e comprimento (h), onde o comprimento está associado ao triplo da largura do 

retângulo. Assim é possível questionar sobre, qual a relação existente entre seu comprimento 

e a largura do retângulo com os estudantes, bem como pedir que eles relacionassem a medida 

do perímetro com a área do retângulo, apresentando-os.  

A última concepção apresentada  trata-se da Interpretação estrutural. De acordo com os 

autores esta concepção está associada aos conteúdos algébricos envolvendo polinômios e ao 

uso de fatoração nos casos mais simples envolvendo fator comum. Os autores indicam que é 

desnecessário neste momento a justificativa que este bloco pertence a estruturas algébricas. 

Para os autores as quatro concepções apresentadas são indispensáveis quando pensamos 

em elaborar um currículo de álgebra para Educação Básica. Estes teóricos afirmam ser de 

grande importância que o trabalho com álgebra se dê através da combinação entre as várias 

concepções apresentadas. Não apenas se atendo a uma delas, mas partindo do princípio de que 

a Aritmética generalizada pode ser trabalhada como uma primeira concepção, ajudando a 

desenvolver as demais interpretações. 

Dentro dos quatro contextos apresentados, Robayna et al (1996 apud FIGUEIREDO, 

2007)  alertam que muitas das dificuldades que os alunos apresentam com este conteúdo 

ocorre devido ao fato de que estes ainda não desenvolveram  suficiente o sentido de 

variabilidade que está ligado às letras. Oferecem como subsídio aos professores atividades e 

afirmam ainda que os diferentes contextos que envolvem as situações problemas usam as letras 

em suas representações e  baseiam-se nas  seis categorias desenvolvidas por Küchemann 

(1981 apud FIGUEIREDO 2007) para aplicação ao ensino de Matemática desde os anos 

elementares até o fim do Ensino Básico. 

Robayna et al (1996 apud FIGUEIREDO, 2007) baseado nos estudos de Küchemann 

(1981 apud  FIGUEIREDO, 2007) elegeu estas seis categorias para serem trabalhadas nos 
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anos do Ensino Fundamental: letras estimadas; letras ignoradas; letras como objetos, letras 

como incógnitas específicas; letras como generalização de números e letras como variáveis.  

   As letras estimadas é a primeira categoria de Küchemann (1981 apud FIGUEIREDO, 

2007), esta concepção remete-nos a uma fácil identificação dentro de uma expressão. O valor 

estimado de uma letra é bem óbvio, fazendo com que o aluno não precise realizar nenhuma 

operação para determiná-la. Para exemplificarmos vejamos a seguinte situação:  2x + 4 = 8. 

Ou ainda: qual é o valor de 2x + 4? Quando x = 1, x = 3, x = 5. Em ambos os exemplos, o que 

se pode observar é o cálculo numérico e o desenvolvimento da solução é aritmético. Estes 

problemas foram muito usados nas décadas de 1970-1980 no nosso ensino, sendo conhecidos 

como problemas de quadradinhos.    

         A próxima categoria é a da Letra ignorada. Nesta concepção, os alunos apesar de 

saberem e reconhecerem a existência da letra, ainda não atribui sentido algum a elas. Para eles 

é algo sem significado. Um exemplo deste fato ocorre na seguinte questão: Se a+b =10, isto 

significa que a+b+15 é? Outro exemplo: Se N – 200 =700, n- 201=.... ou ainda g+h =8, 

g+h+5 =... os alunos simplesmente julgam não saber como resolver essas expressões pois não 

conseguem ligar os valores as expressões.  

       A terceira categoria  remete-nos as Letras como objetos. Neste contexto, as letras deixam 

de ter um sentido abstrato e passam a ser algo concreto para os alunos, algo que eles 

conhecem. Como exemplo podemos nos concentrar em lados de um polígono. Outro caso que 

podemos exemplificar é na resolução de pequenos problemas: Em uma caixa há 30 canetas 

esferográficas azuis. Se forem compradas x dessas caixas mais 7 canetas avulsas, qual a 

expressão que melhor representa a quantidade de canetas compradas? O autor ainda destaca 

que o uso frequente deste tipo de situação não é adequado, pois irá chegar um determinado 

problema em que será usada uma variedade de objetos e será necessário diferenciá-los, não 

apenas considerar suas quantidades, como ocorre no caso a seguir: Se um livro de Matemática 

custa x reais, e o livro de Ciências custa y reais. Quanto gastarei se comprar os dois livros? 

    A quarta categoria são as Letras como incógnitas específicas. Nesta,  o estudante já 

tem noção de que a letra é uma incógnita, e que precisa determiná-la, mas ainda que está 

especificado, não sendo possível operar diretamente com a mesma. É o caso de: Qual é o 

resultado da soma entre 5m e 6? Aqui o autor apresenta uma situação que envolve duas 

grandezas, cuja solução é 5m+6. Esta resposta muitas vezes não é aceita pelo aluno, pois 

ainda não reconhecem este fato. A resposta mais frequente a este tipo de questão é 11m. O 

estudante demonstra que  ignorou a letra, ou então encarou o m como uma incógnita e irá 

tentar descobrir um valor para ele. 
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  A próxima categoria, a quinta, se refere às Letras generalizadoras de números. Esta 

concepção remete que o aluno deve ter a capacidade de dedução, ou seja, deduzir os vários 

valores numéricos, que as letras podem assumir, em vez de se ater a apenas um número. É o 

que podemos observar em no exemplo: Para que valores de a do conjunto C ={0,1,2,3,...,9} 

se verifica  2a+3 < 19? 

 A sexta e última categoria  apresenta as Letras como variáveis. Nesta concepção, o 

autor remete que o estudante precisa ter adquirido o conhecimento de incógnita e de seus 

possíveis valores para que consiga abstrair agora as letras como vários números possíveis, não 

como sendo apenas um valor. Esta abordagem vai muito além do compreender das letras 

como incógnitas ou letras como generalizadoras de modelos. 

   Na teoria apontada pelo norte americano Usiskin (1995), existem basicamente quatro 

concepções da álgebra que acompanham toda vida acadêmica do estudante.  Estas concepções 

devem ser entendidas e diferenciadas de acordo com o nível de desenvolvimento escolar. Tais 

concepções influenciam não só a nossa forma de ver o campo de conhecimento algébrico, mas 

também a forma como os professores as desenvolvem em sala de aula e os que eles levam em 

consideração quando elaboram suas atividades, procedimentos e metodologias discutindo 

conteúdos que envolvem a álgebra.  Usiskin(1995) apresenta quatro concepções acerca da 

Álgebra: 

 A primeira concepção foi categorizada como a Álgebra como aritmética generalizada. 

Esta concepção remete a ideia da letra encontrada em análises de padrões presentes no 

ensino de operações com números inteiros ou ainda no trabalho de equações a partir de 

valores numéricos gerados entre variáveis. Como exemplo da aplicação desta concepção 

apresentamos a tabela 01, onde o estudante pode observar qual o padrão existente em cada 

sequência ou regra.  

 

Tabela 01 - Padrão numérico  

20 10 18 13 40 36 30 4,8 70 N 

12 7 11 8,5 ... .... .... ..... ..... K 

Fonte:  França et al (1999). 

 

A tabela 01 tem como objetivo principal que o estudante possa observar e exibir qual o 

padrão ou regra que regem as sequências numéricas. Onde se encaixe os números para 

completar de modo coerente, os espaços vazios da tabela 01. O aluno deve evidenciar qual 

regra básica que conserva a característica de cada sequencia, realizando uma generalização.   
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O autor afirma ainda que não é possível estudar aritmética de maneira adequada, sem 

lidar de certa forma  com as variáveis. 

A segunda concepção remete a Álgebra como um estudo de procedimentos para 

resolver certos tipos de problemas. Tal concepção é encontrada em diversos problemas 

matemáticos, como por exemplo: Subtraindo-se dois do triplo de um número obtemos dez. 

Que número é esse? Ou seja, ao descobrirmos a equação correspondente, solucionaremos o 

problema. Assim as letras nesta segunda concepção são incógnitas, onde podemos destacar as 

atividades que direcionem a simplificações e resoluções de problemas. Ou seja, ao 

descobrirmos a equação correspondente, chegamos a sua solução. Esta concepção é atingida 

durante o segundo segmento do Ensino Fundamental.  

   A Álgebra como estudos de procedimentos para a resolução de determinados tipos de 

problemas ampliam a resolução de problemas para um único resultado, a incógnita. Neste 

momento há uma manipulação de símbolos algébricos de modo a obter, a se utilizar a 

linguagem algébrica para resolver os problemas matemáticos. Todo o processo de raciocínio 

lógico é realizado de forma contrário ao que se fazia anteriormente para se chegar à equação 

procurada. É importante estarmos atento ao desenvolvimento do pensamento do aluno, pois 

eles costumam ter muitas dificuldades da passagem da aritmética para a Álgebra. Este nível é 

atingido no segundo segmento do Ensino Fundamental servindo de base para a compreensão e 

ampliação na próxima concepção.  

A terceira concepção trata-se da Álgebra como estudo de relações entre grandezas. Esta 

concepção difere das anteriores, pois aqui as letras representam variáveis, não mais 

incógnitas. Este nível é alcançado, geralmente no final do Ensino Fundamental e durante todo 

o Ensino Médio. As letras não representam nem generalização de modelos numéricos, nem 

tão pouco incógnitos, mas variáveis. As variáveis nesta concepção assumem o seu real sentido 

de variabilidade. Podemos tomar como exemplo a representação geométrica de um triângulo 

de base 6 cm,  lados medindo 6cm, e altura h. A partir destas informações podemos 

questionar: Qual a relação entre a base deste triângulo e sua altura? Qual a área deste 

triângulo se sua altura for igual a 4cm? É de grande relevância a opinião do autor sobre esta 

concepção ao afirmar que as variáveis comportam muitas definições, conotações e símbolos. 

E Tentar enquadrar a ideia de variável numa única concepção implica uma supersimplificação 

que, por sua vez, distorce os objetivos da Álgebra.  

  E a  quarta concepção apresenta a álgebra como estudo das estruturas. Esta última 

concepção nos remete a estudos mais abstratos da álgebra como conceitos de grupos, anéis, 
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corpos, espaços vetoriais, dentre outros. Este nível de abstração da álgebra geralmente só é 

atingido em nível superior de ensino.  

Na visão geral do autor a Álgebra é a união de todas estas concepções apresentadas: é a 

aritmética generalizada, é o veículo para se resolver problemas, é um meio para se 

desenvolver e analisar relações, e por último, é um fator chave para se compreender  as mais 

diversas estruturas matemáticas. 

As dimensões da Álgebra, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998) apresenta para o 3º e 4º ciclos, hoje correspondente a 6º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental, quatro concepções diferentes.  

De acordo com os documentos oficiais (BRASIL, 1998), o estudo da álgebra constitui 

um espaço bastante significativo para que o aluno desenvolva e exercite sua capacidade de 

abstração e generalização. Os documentos  apresentam a álgebra estruturada em quatro 

dimensões e caracterizada quanto ao uso das letras, quanto aos conteúdos e procedimentos. As 

dimensões estão assim estruturadas: a álgebra como aritmética generalizada; a álgebra como 

funcional; a álgebra como equação e a álgebra como estrutural. Muito similar ao modelo 

apresentado por Usiskin (1995), as dimensões são apresentadas na figura 01 abaixo. 

A primeira dimensão apresentada nos documentos oficiais (BRASIL, 1998) remete a 

Álgebra como Aritmética generalizada. Esta dimensão se caracteriza por usar as letras como 

generalizações do modelo aritmético e também como propriedades das operações 

generalizações de padrões aritméticos. 

A segunda dimensão (BRASIL, 1998) apresenta a álgebra como Funcional. Esta 

dimensão faz uso das letras como vaiáveis para expressar relações e funções tão necessárias 

para o desenvolvimento lógico e abstrato do estudante.  

A terceira dimensão apresentada nos documentos oficiais (BRASIL, 1998) apresenta a 

álgebra como Equações. Nesta dimensão fazemos uso das letras como incógnitas e como 

auxílio na resolução de problemas. 

A quarta e última dimensão apresentada nos PCN (BRASIL, 1998) considera a álgebra 

como Estrutural. Nesta dimensão as letras são entendidas como símbolos abstratos, para 

cálculo algébrico e obtenção de expressões equivalentes.  

A figura 01 apresenta um resumo das dimensões da álgebra conforme os PCN 

(BRASIL, 1998): 
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 Figura 01: Dimensões da Álgebra segundo os PCN 

Fonte: Brasil (1998, p.116) 

 

Os PCN (BRASIL, 1998) recomendam que a álgebra seja iniciada a partir da 8º ano 

(antiga 7ª série). Estes documentos recomendam que sejam feitos trabalhos nos anos 

anteriores que chamam de pré-álgebra. A pré-álgebra objetiva assim tornar mais comum o 

conteúdo para com os alunos. Um segundo aspecto também sugerido nestes documentos diz 

respeito às operações com a álgebra. Mesmo tendo algo em comum com a aritmética, a 

álgebra não deve ser interpretada pelos estudantes como sendo igual, já que agora estamos 

trabalhando com símbolos. Geralmente os estudantes ficam assustados e receosos com os 

símbolos presentes nos conteúdos, fato este que muitas vezes os bloqueiam, fazendo acreditar 

que o que vão explorar são coisas que não têm nada a ver com os conteúdos já estudados.  

Percebemos ao final desta discussão que todos os autores aqui apresentados, 

independente do termo usado (concepção, interpretação ou dimensão) convergem em suas 

opiniões apresentado a álgebra em várias e distintas categorias. As concepções de Robayna et 

al (1996 apud FIGUEIREDO, 2007),  Usiskin (1995) e dos PCN (BRASIL, 1998) são bem 

similares, apresentando poucas diferença entre si. Todas tentando nos despertar para o 

cuidado que devemos ter com os conteúdos algébricos, seu desenvolvimento e aplicação no 

ensino da Matemática escolar.                               
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2.3 A Álgebra no Contexto dos Documentos Oficiais  

 

Apesar de estar presente nos livros didáticos, a Álgebra não vem sendo explorada como 

deveria em todas as suas dimensões nos recursos didáticos. Os professores geralmente a 

expõe de maneira mecânica, sem aplicá-la nenhum significado aos conceitos algébricos, 

fazendo com que os estudantes apenas memorizem e manipulem regras, sem sentido algum 

para eles. Consequentemente, muitas dificuldades são desencadeadas no aprendizado da 

Álgebra, além das dificuldades conceituais apresentadas em outras áreas como Aritmética e 

Geometria. É fato que muitos estudantes trazem consigo, desde o início dos anos de 

escolaridade, dificuldades com conceitos básicos da aritmética, que é transferida também para 

situações algébricas.  

Para Lins e Gimenez (1997) é necessário que a aritmética e a álgebra devam coexistir, 

de maneira que uma auxilie no desenvolvimento da outra, mas as autoras ressaltam que os 

conhecimentos da álgebra não devem preceder à aritmética. 

Silva (2006), baseado nos estudos de Lins e Gimenez (1997) e Lee (2001 apud 

FIGUEIREDO 2007), apontam que os PCN trazem em suas orientações a finalidade da 

Álgebra como produção da linguagem simbólica das letras, ou seja, característica da visão da 

Álgebra como aritmética generalizada tais como uma ferramenta e como atividade. Os autores 

ainda ressaltma que mesmo estes documentos indicando a associação dos estudos de Álgebra 

e Aritmética em suas orientações, não apresentam situações que concretizem essa indicação.  

Os PCN (BRASIL, 1998), sugerem ainda aos professores, que estes exponham em suas 

salas de aula, os diversos aspectos que a álgebra apresenta em forma de situações problemas, 

pois tende a tirar um proveito maior dos alunos incitando-os a construir o pensamento 

algébrico por meio de simples observações, fazendo relações, abusando de manipulações e 

estratégias de cálculos. Mas o que observamos em muitas salas de aula são exposições de 

situações problemas aos alunos com pouca ou nenhuma discussão, pois o professor muitas 

vezes julga trabalhoso elaborar aulas com resoluções de problemas, privilegiando assim o 

cálculo algébrico e as equações. 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), existe um consenso de que a garantia do 

desenvolvimento do pensamento algébrico estar em engajar os alunos em atividades que 

interrelacionem as quatros dimensões da álgebra apresentadas neste documento (Figura 01). 

Ainda ressalta a importância do professor saber o verdadeiro papel que álgebra exerce dentro 

do currículo matemático, além de observar e exercer uma reflexão sobre como seu aluno, seja 
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ele criança ou adolescente, constrói determinados conhecimentos matemáticos, sendo 

fundamentais os relacionados às variedades e as suas representações. 

Os Referenciais Curriculares da Matemática para o Ensino Fundamental da Paraíba – 

RCMEF sugerem que no ensino de álgebra usem como referência principal as concepções do 

norte americano Usiskin (1995) que apresenta em suas discussões a álgebra como uma 

maneira de resolver certos problemas. Os RCMEF também indicam que se utilize da 

transposição da linguagem usual para a linguagem Matemática, no intuito da construção de 

uma a linguagem algébrica. Sugerem também que o professor avance no que diz respeito à 

resolução de situações matemáticas que utilizam procedimentos na simplificação de 

problemas de aplicação. Ao final recomendam que o professor fique atento as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes, já que a transposição da linguagem usual para a matemática 

não é tão simples quanto aparenta, principalmente quando discutimos Álgebra. Os RCMEF 

ainda indicam que ao fim do nono ano os alunos devem ser capazes de terem desenvolvido 

muitas habilidades com relação ao estudo da álgebra, dentre elas, a de serem capazes de 

transitar com segurança entre as diferentes formas de suas representações (PARAIBA, 2010). 

 

2.4 Os Conteúdos de Álgebra no Ensino Fundamental 

 

É sabido que não é de hoje que a Álgebra usufrui de certo destaque quando o assunto é o 

currículo de Matemática. Tais conteúdos são fontes de estudos frequentes quando se trata de 

ensino e aprendizagem em Matemática. 

No Brasil, os currículos escolares foram construídos em épocas distintas, muitas vezes 

dando ênfase em uma única direção ao ser estudado os conteúdos da Álgebra. O que 

percebemos é a existência de uma atitude oscilatória em relação ao ensino de campos 

fundamentais da Matemática envolvendo conceitos da Álgebra e a Geometria. Porém, há 

tempos é perceptível o ir e vir do pêndulo curricular de Matemática, principalmente com o 

auge e a decadência de movimentos, como por exemplo, o Movimento da Matemática 

Moderna (MMM), que chegou não somente a atingir as finalidades de ensino, como também 

os tradicionais conteúdos de Matemática, concedendo uma importância fundamental aos 

axiomas, às estruturas algébricas, à lógica e aos conjuntos no ambiente escolar (REGO, 2010). 

A preocupação legal da introdução da álgebra no ensino brasileiro tem início antes do 

período imperial, em 1799, de modo que seu estudo viesse após o estudo completo da 

disciplina aritmética, que era tratada como uma disciplina isolada a época, fazendo com que 

se iniciasse, com o ensino da álgebra, no Ensino Secundário (MIGUEL et al, 1993). 
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Desde a introdução da disciplina Matemática nos currículos, o tratamento dado ao 

ensino da álgebra, sempre foi na ênfase de regras e fórmulas com finalidades de resolver 

problemas, tal tratamento obteve seu auge no movimento MMM. 

Com chegada da MMM no Brasil, fortaleceu ainda mais as estruturas abstratas nas mais 

diversas áreas da Matemática principalmente na álgebra. Segundo Miguel et al (1992), o 

objetivo do estudo da matemática consistia no rigor lógico que enfatizava a linguagem e os 

conceitos básicos das teorias dos conjuntos. Esse rigor almejado na matemática só poderia ser 

atingido através da álgebra por ser de fácil compreensão, o que não era possível encontrar em 

outras áreas, como a Geometria por exemplo. 

Essa visão desencadeou modificações nos currículos de Matemática escolar. Houve uma 

substituição do ensino da Geometria pelo o ensino da Álgebra, o que acarretou com resultados 

indesejáveis ao ensino da Matemática escolar, pois essa substituição trouxe consigo um 

esgotamento de conteúdos geométricos, assim como também de situações desafiadoras. Esta 

situação fez com que a comunidade matemática, anos mais tarde, refletisse sobre as mudanças 

ocasionadas pelo MMM, dando impulso a novas pesquisas e estudos a respeito das tendências 

de ensino da Matemática escolar, buscando-se novas metodologias de ensino e maneiras 

apropriadas de enfrentarmos os novos desafios do ensino da Matemática. 

Hoje percebemos que o conteúdo de Álgebra nas instituições de ensino de massa torna-

se cada vez mais obstáculos para os alunos no Ensino Fundamental. Isso por que muitas vezes 

os estudantes julgam não entenderem nada quando se trata de operar com “letras” e nem saber 

para que aprendam tais conteúdos. 

Na escola, o ensino da álgebra corresponde a fazer os alunos compreender o que 

significa cada letra usada, letras que hoje são mais conhecidas como variáveis e suas possíveis 

operações entre elas. De acordo com o conceito de variáveis é possível se ter várias situações 

atribuídas a esta concepção. A redução da álgebra a apenas uma única dimensão não traduz 

corretamente sua potencialidade, privando os estudantes de um conhecimento necessário para 

sua continuidade acadêmica e profissional.  

O tratamento dado ao ensino da álgebra na escola tem um sentido diferente da álgebra 

estudada no ensino superior. Tal discussão refere-se ao fato de visar a álgebra apenas como 

“letras que representam números”, mas letras nem sempre são números. Segundo Rêgo 

(2010), elas podem representar muitas vezes vetores, matrizes em Álgebra linear, pontos 

como em geometria, proposições em lógica, funções em Análise, entre outras. 
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O que acontece muito é que os alunos trazem consigo a imagem de que a álgebra se 

resume a ideia de variável e sempre representa um número. Para eles, os casos como: 2∆ + 10 

= 40 ou 2x + 10 = 40 são representações invariáveis da álgebra. 

As escolas brasileiras trazem em suas salas de aula a ênfase no ensino de estratégias, 

manipulações, transformações algébricas onde os alunos são convidados a memorizam regras 

e fórmulas, que na verdade não tem sentido algum para eles. Os estudantes não aprendem 

álgebra, consequentemente, não podem transferir esses saberes para outras situações do seu 

dia-a-dia. Ou seja, o aluno é preparado para exercitar cálculos para futuramente realizar 

provas, exames, como os de classificação para a faculdade.  

Existem diversas abordagens para as atividades algébricas, porém, a colaboração do 

professor no desenvolvimento do pensamento matemático, juntamente com a compreensão da 

linguagem simbólica e a apreensão dos conceitos algébricos são igualmente importantes para 

a prática de realizar abstrações e generalizações dos estudantes, permitindo-lhes desenvolver a 

capacidade de modelar diversos problemas da Matemática. 

 

2.5 Como discutir  Conteúdos de Álgebra na Sala de Aula? 

 

 Atualmente, uma temática que vem sendo observado e discutido nos mais variados 

encontros e congressos de Educação Matemática pelo país, e em diversas áreas do ensino de 

matemática, é o ensino por meio de Resolução de Problemas.  

A Resolução de problemas vem acarretando mudanças e melhorias no ensino da 

Matemática, segundo Rêgo e Paiva (2010). Mudanças estas que estão direcionando as práticas 

desenvolvidas e utilizadas pelos professores melhorando a formação inicial e continuada dos 

discentes. Estas práticas são evidenciadas quando esses professores se dispõem a estabelecer a 

Resolução de Problemas como um caminho que permita que seus alunos deixem o estado de 

receptividade e aprendam a pensar, a construir conhecimento. O professor deixa de utilizar a 

prática tradicional, que consiste no depósito demasiado de informações, entrega dos 

conteúdos prontos e “mastigados” aos alunos e na reprodução de atividades que são apenas 

mecânicas e que não estimulam o pensamento dos educandos e, faz da sua nova prática  um 

processo que age diretamente no objetivo do fazer o aluno pensar, tornando-o capaz de tomar 

suas decisões na busca de respostas, enfrentando de forma diferenciada as situações 

matemáticas escolares e de seu cotidiano. 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), quando é oferecido 

aos alunos situações problemas que os desafiam, onde a solução não está o seu alcance e esta 

resulta da soma das ações feitas ou operações para adquirir um resultado, os estudantes são 

estimulados a trabalharem no processo de descoberta de estratégias para a resolução, exigindo 

deles, o pensar para construir. Nesta situação, o conhecimento matemático é caracterizado 

como tendo um significado, pois um novo conhecimento pode se formar, colocando o aluno 

como principal artista do processo educacional. 

Portanto, a resolução de problemas caracteriza um ensino firmado na construção dos 

conhecimentos, uma vez que o aluno é convidado a construir suas estratégias a partir da 

compreensão do problema, da execução de estratégias e da validação dos resultados. 

Assim como na Resolução de Problemas o ensino da Matemática também reconhece 

outras propostas metodológicas interessantes para sala de aula, como é o caso do ensino por 

meio de Jogos. O jogo como proposta didática de ensino da Matemática vem sendo alvo de 

muitas discussões, sendo um dos temas mais trabalhados hoje nas formações continuadas de 

professores, por oferecer meios mais motivadores, na elaboração e execução das aulas de 

matemática, além de exigir a participação direta dos alunos na construção do conhecimento 

matemático, sendo um trabalho dinâmico que valoriza o trabalho em equipe. 

De acordo com Spencer (1903 apud Alves, 2001), o uso de jogos na discussão dos 

conhecimentos matemáticos, além de provocar o desenvolvimento do pensamento, de servir 

como motivação na sala de aula, favorece ainda, o desenvolvimento intelectual em seus mais 

variados sentidos, pois são capazes de produzir sensações agradáveis, principalmente nas 

pessoas que com ele se envolve. 

O discente, ao se envolver com o jogo, além de ser convidado a aprender a pensar, pode 

ficar mais relaxado, sem aquela tensão da aula normal, de estar sempre temeroso com os 

conteúdos matemáticos, com medo de não aprender, de não entender. O jogo libera essa 

tensão, possibilitando sua concentração numa ação espontânea por parte do discente.  

De fato, uma aula que usa jogos como recurso para discutir certos conhecimentos, se 

torna uma aula mais rica, pois para o aluno o que ele estar a ver e ouvir, são agradáveis aos 

olhos dele, ou seja, o jogar age como injeção de motivação aplicada no aluno. Ele passa a ser 

mais ativo, pois pensa mais antes de agir, se tornando acima de tudo o principal participante 

do processo de ensino aprendizagem. 

Diante de diversas e valiosas estratégias didáticas como a Resolução de Problemas e o 

uso de Jogos na Matemática faz-se necessário que estes conhecimentos seguem a sala de aula 

e possibilitem uma aprendizagem significativa e criativa nos discentes. Entretanto sabemos 
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que não é aconselhado trabalharmos com um único caminho no ensino da matemática, como 

também em outras disciplinas. Importante é que os profissionais de educação saibam e 

disponham de variadas possibilidades de trabalho na sala de aula, ressaltando que essa 

necessidade é indispensável para a construção de sua prática profissional. 

Na abordagem dos conteúdos de Álgebra o professor pode e deve utilizar diversas 

metodologias de ensino para discussão dos conteúdos algébricos. Nesta perspectiva 

apresentamos anteriormente os jogos e a Resolução de problemas como possibilidades 

metodológicas da Álgebra. Podendo ser utilizados diversos jogos como a Corrida Algébrica e 

as Algeplacas que, segundo Rêgo (2010), oferecem como subsídios atividades manipulativas 

significativas e o desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo, permitido uma abstração 

apoiada nos principais conceitos algébricos necessários para a formação do estudante.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem como finalidade descrever os procedimentos metodológicos utilizados 

na presente pesquisa. Conforme Gil (2011, p. 26) a pesquisa científica pode ser definida como 

“[...] processo formal e sistemático de desenvolvimento do método cientifico. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos.”. 

Nesse sentido, serão apresentados a seguir o tipo de estudo aplicado, os sujeitos 

envolvidos, e a metodologia adotada segundo o objetivo e a análise dos dados deste estudo.    

 

3.1 Tipologia do Estudo 

 

A metodologia utilizada para dar suporte à abordagem teórica foi o estudo descritivo e 

exploratório, segundo os objetivos da pesquisa, elaborado a partir de materiais publicados 

sobre o tema. A consulta incluiu artigos e livros, visto que, permitem um fácil acesso a 

publicações atuais e de órgãos envolvidos com o sistema educacional brasileiro. 

O estudo descritivo, segundo Gil (2011) deve fazer uma descrição das características 

básicas dos sujeitos investigados, narrando às especificidades do grupo investigado, tais 

como: idade, sexo, renda, situação cultural, dentre outros. Quando aliamos o estudo descritivo 

com estudo exploratório podemos investigar também as relações ocorridas no grupo 

observado.  

  

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores com a atuação prática. São também 
as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas  

comerciais, partidos políticos, etc. (GIL, 2011, p. 28)  

 

Assim, nosso objetivo principal foi descrever o perfil dos docentes investigados, bem 

como analisar suas relações diante dos conteúdos algébricos, na tentativa de descrever as 

principais relações/interações ocorridas durante todo o processo de aplicação do questionário 

semiestruturado e entrevistas dirigidas. 

A pesquisa exploratória caracteriza-se por perceber o objeto numa visão geral do fato, 

sendo a primeira etapa de um trabalho científico ainda pouco discutido na academia. 

Percebemos este fato quando fomos à busca do referencial teórico do nosso estudo, pois a 
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discussão das várias concepções da álgebra no Ensino Básico ainda é pouco conhecida no 

âmbito nacional. (GIL, 2011, p. 27)  

Quanto à análise dos dados, esta pesquisa teve um caráter de estudo de caso simples 

que, segundo Yin (2005), pode ser entendido como estudo que se caracteriza por consistir em 

uma intensiva reflexão das variáveis envolvidas, a partir de uma ampla compreensão do 

assunto investigado. Sendo assim, foram analisados todos os aspectos envolvidos na 

investigação que representam uma parcela significativa do universo dos sujeitos em 

questão(alunos e professores) e que  possibilitaram um detalhamento maior acerca do tema 

escolhido.  

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram um questionário semiestruturado e 

entrevistas dirigidas. 

 Por questionário semiestruturado entendemos que deve ser um instrumento que possua 

questões abertas e fechadas sobre o tema  discutido (GIL, 2011). O questionário utilizado 

neste estudo encontra-se no apêndice I.   

A entrevista é entendida neste estudo como um excelente instrumento de pesquisa, pois 

permite a interação direta entre pesquisador e entrevistado. Tentamos não direcionar as 

respostas dos participantes, nem opinar nas questões. Foi realizada uma sequência estruturada 

de questões (apêndice III), planejadas e aplicadas igualmente para cada participante. Todas 

foram gravadas com autorização e transcritas. Os registros serão apresentados na análise do 

estudo. Todos os apêndices encontram-se no final deste trabalho.  

 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, participaram deste estudo oitenta e nove (89) 

estudantes pertencentes a escolas públicas do segundo segmento do Ensino Fundamental de 

Mamanguape, Paraíba. Sendo quarenta (40) estudantes da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Luiz Aprígio; trinta e seis (36) alunos da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Umbelina Garcez e treze (13) alunos da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Maria Lúcia. 
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3.3  Amostra da Pesquisa 

 

A amostra da pesquisa foi composta por três escolas públicas do município de 

Mamanguape – PB: a Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Aprígio; a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez e a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Maria Lúcia. As duas primeiras instituições escolares pertencem à área urbana 

do município, enquanto a última pertence à área rural. Todas as escolas participantes do 

estudo oferecem o Ensino Fundamental regular à comunidade deste município.   

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez e a Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Luiz Aprígio foram escolhidas para este estudo por 

concentrarem o maior número de alunos que frequentam o Ensino Fundamental da região, e 

por também se situarem em pontos diferentes da cidade. A primeira escola mencionada 

concentra os alunos em termos de melhores condições sociais. Já a segunda instituição, 

concentra alunos de situações sociais menos abastadas com relação à primeira. A terceira 

escola, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Lúcia foi escolhida neste estudo por 

pertencer à zona rural do município e por concentrar um menor número de alunos com relação 

às escolas anteriormente mencionadas. Esta escola atende a comunidade da Fazenda Monte 

Alegre, e as Comunidades vizinhas conhecidas como Pindobal, Rio do Banco e  alguns alunos 

da cidade também.  

A pesquisa ocorreu entre os meses de Novembro e Dezembro de 2012 em três turmas de 

nono (9º) ano, sendo uma turma de cada escola participante considerada um número 

representativo de amostra com relação às escolas da região que oferecem o Ensino 

Fundamental. 

Com relação ao total de número de alunos matriculados das turmas investigadas no 

momento do estudo, constatamos que estavam matriculado 56 alunos da E.E.E.F.M Luiz 

Aprígio; 38 alunos na E.E.E.F Umbelina Garcez e 16 estudantes na E.M.E.F.Maria Lúcia, 

totalizando 110 alunos matriculados nas três turmas investigadas. Participaram da pesquisa 89 

alunos (80,9%) dos alunos matriculados. 

 Apesar do percentual da amostra poder ser considerada significativo, sua natureza é não 

probabilística, tendo em vista não ter sido definida em função de uma análise estatística 

rigorosa, mas por tipicidade (turmas de nono ano do Ensino Fundamental das três escolas 

indicadas) e por acessibilidade (os alunos participantes estavam presentes nos dias da 

pesquisa de campo e se dispuseram a responder o questionário). 



35 

 

Quanto aos professores entrevistados foram considerados apenas os três professores de 

Matemática das turmas participantes. Estes ministram as aulas nas turmas de nono ano das 

escolas participantes do estudo, se dispuseram a colaborar com o estudo de forma voluntária 

durante todo o processo da pesquisa. 

 

3.4 Coleta e Tratamento dos Dados 

 

Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário semiestruturado 

oferecido de forma voluntária para os estudantes das três escolas participantes e de entrevistas 

realizadas com os docentes que ministram a disciplina de matemática nas turmas observadas 

durante o estudo.  

Conforme Gil (2011) este tipo de questionário se caracteriza pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se anseia conhecer. Em síntese, foram solicitadas informações 

ao grupo de estudantes a cerca da temática estudada para, em seguida, analisar 

qualitativamente e obter informações correspondentes aos dados coletados. Também se 

atentou para que o dia das visitas às escolas ocorresse sempre no meio da semana por se 

acreditar que o início e o fim deste período não seriam apropriados, pois geralmente, são 

nestes dias que ocorrem registros de um maior número de ausência dos discentes. 

O questionário foi estruturado em duas etapas: (a) características dos discentes; (b) 

situações matemáticas envolvendo os principais conceitos da Álgebra. A primeira parte 

direcionada  ao perfil dos discentes, composto em sua maioria por questões fechadas, de 

cunho descritivo. A segunda parte foi elaborada no intuito de identificarmos os 

conhecimentos dos discentes sobre a Álgebra e suas habilidades conceituais básicas acerca da 

temática. Assim, elaboramos o instrumento na tentativa de percebermos características dos 

discentes acerca dos conteúdos algébricos, caracterizando-se como norte da construção do 

presente trabalho. 

A segunda parte do questionário corresponde a situações matemáticas envolvendo o 

nosso objeto de estudo, as concepções da álgebra. Nossa intenção neste momento foi a de 

identificar as principais concepções dos estudantes ao final do Ensino Fundamental Básico 

sobre a temática em questão. Assim elegemos cinco questões matemáticas retiradas da 

PROVA BRASIL – 2011 (BRASIL, 2011) nos baseando nos descritores da matemática para o 

9º ano a fim de avaliá-los. 

Os Descritores da Matemática funcionam como avaliadores das habilidades e 

competências que os alunos devem adquirir ao fim de cada segmento da escolarização básica. 
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Estes indicadores abrangem os quatro blocos da matemática: Espaço e Formas, Números e 

Operações, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.  Estes avaliadores são usados 

normalmente em exames de massa, realizados periodicamente, pelo sistema nacional de 

Educação como a Prova Brasil, o SAEB e o ENEM, cada um responsável por avaliar 

segmentos diferentes do Ensino Básico, segundo seu respectivo grau de aprendizagem 

(BRASIL, 2003). 

Para uma melhor compreensão do conteúdo das questões, os descritores foram 

organizados e acordo com os seus blocos: D1 à D10 – bloco Espaço e Formas; D11 à D13 – 

bloco Grandezas e Medidas; D14 à D33 – bloco Números e Operações/ Álgebra e Função; 

D34 à D35 – bloco Tratamento da Informação. Para realizarmos a análise dos dados 

organizamos as respostas dos estudantes em categorias, segundo os descritores e o aporte 

teórico estudado.   

A primeira questão da segunda parte do questionário contemplou o Descritor D32 que 

consistiu em identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em 

sequências de números ou figuras (padrões), ou seja, avaliava se os alunos conseguiam 

identificar a partir das figuras, que padrão algébrico dava suporte a todas as figuras. Esta 

questão está contida na primeira concepção de Usiskin (1995) que foi definida como sendo a 

primeira concepção da Álgebra que remete a aritmética generalizada. 

A segunda questão envolveu os descritores D30 e D31, onde o estudante foi convidado 

a realizar um cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica e  resolver um problema 

de equação do segundo grau, respectivamente. De acordo com Usiskin (1995) esta questão 

está inserida na segunda concepção de sua teoria concebendo a Álgebra como um estudo de 

procedimentos para resolver certos tipos de problemas. 

A terceira questão contemplou o descritor D8 que consistiu em  resolver problemas 

utilizando a propriedade dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número de diagonais, 

cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares). Segundo Usiskin (1995) 

este item abrange tanto a segunda concepção, Álgebra como um estudo de procedimentos 

para resolver certos tipos de problemas, quanto à terceira concepção, a Álgebra como estudo 

das relações entre grandezas. 

 A quarta questão tratou de discutir os descritores D18, D19, D20 e D30, os quais 

convida o estudante a refletir sobre cálculos com números inteiros envolvendo as operações 

(adição, subtração, multiplicação e potenciação); resolver problemas envolvendo diferentes 

significados das operações (adição, subtração, multiplicação e potenciação); resolver 

problemas com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação e 
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potenciação) e por último, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, 

respectivamente. Para Usiskin (1995) esta questão se encaixa na Álgebra como um estudo de 

procedimentos para resolver certos tipos de problemas. 

E a quinta e última questão contemplou os descritores D12, D18, D19, D20. Estes 

descritores remetem as habilidades de resolver problemas envolvendo cálculo de perímetro de 

figuras planas; efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações (adição, 

subtração, multiplicação e potenciação); resolver problemas envolvendo diferentes 

significados das operações (adição, subtração, multiplicação e potenciação); resolver 

problemas com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação e 

potenciação), respectivamente. De acordo com Usiskin (1995) este item pode ser insere no 

contexto da álgebra como estudo de relações entre grandezas e também como estudo de 

procedimentos para resolver certos tipos de problemas. 

Ao final do estudo com os estudantes realizamos entrevistas com os professores de 

Matemática das turmas participantes. As entrevistas tiveram como objetivo principal o de 

caracterizar brevemente cada uma das turmas pesquisadas, identificando quais as principais 

concepções dos professores sobre o ensino da Álgebra e como os discentes recebem estes 

conteúdos na visão do docente. O roteiro da entrevista (Apêndice III) abrangeu perguntas 

relacionadas ao currículo escolar; à organização do conteúdo algébrico; as metodologias 

adotadas pelos docentes; os apoios didáticos utilizados pelos docentes, enfim questões 

relacionadas ao ensino e aprendizagem da álgebra.  

Inicialmente perguntamos aos professores que conteúdos da álgebra eles julgam 

necessários para a aprendizagem dos alunos, se na sua concepção existe algum conteúdo na 

área da álgebra que não vale a pena discutir;  quais as principais dificuldades que eles têm ao 

lecionar estes conteúdos e quais as dificuldades mais frequentes dos estudantes ao estudarem 

álgebra. Questionamos também sobre possíveis materiais que eles utilizam para ministrar as 

aulas de Matemática e se utilizam algum material de apoio no ensino da álgebra. Perguntado 

também sobre o aprendizado dos alunos, ou seja, se eles evidenciam uma maior dificuldade 

nos conteúdos algébricos com relação a outros conteúdos matemáticos. Por fim, questionamos 

acerca dos objetivos traçados inicialmente no planejamento do conteúdo de álgebra. Nossa 

intenção era de identificar se ao fim dos conteúdos apresentados, os alunos conseguem atingir 

parcialmente ou totalmente os principais conceitos da temática na visão do docente. Os alunos 

do nono ano, ao fim deste ano, devem sair sabendo sobre os conteúdos de Álgebra já que os 

mesmos agora ingressarão no Ensino Médio. 
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Com base nas respostas obtidas com a aplicação dos questionários, procedemos ao seu 

tratamento e análise. Em relação a estes procedimentos é importante ressaltar que a análise 

dos dados desta pesquisa segue a técnica de estudo de caso simples, com única interação dos 

dados, que segundo Yin (2005) caracteriza-se por ser um estudo intensivo das variáveis 

envolvidas, a partir de uma ampla compreensão do assunto investigado. Assim, o tratamento 

dos dados ocorreu de forma qualitativa e quantitativa, tendo em vista possuímos as questões 

fechadas e abertas. A forma qualitativa utilizada nas respostas abertas referentes às situações 

matemáticas, como também na análise das entrevistas feitas junto aos professores das 

instituições de ensino pesquisadas. Todos os resultados obtidos e a análises realizadas são 

apresentados no capítulo que segue. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Este capítulo apresenta os dados coletados por meio de um questionário semiestruturado 

aplicado aos discentes e entrevistas dirigidas realizadas com os professores das turmas 

participantes. A pesquisa foi realizada no período de Novembro a Dezembro de 2012, nas 

escolas: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Aprígio, Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Umbelina Garcez e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria 

Lúcia, ambas pertencentes ao município de Mamanguape, Paraíba. 

  

4.1 Aspectos Gerais do Município de Mamanguape 

 

 Mamanguape é uma cidade do estado da Paraíba, localizada no litoral norte paraibano. 

Está situada a aproximadamente 60 km da capital paraibana João Pessoa, sendo considerada 

uma região metropolitana. 

  A cidade é conhecida por ter sua história atrelada ao contexto histórico nacional na 

época do Império. Foi considerada segunda vila mais rica do país obtendo o privilégio de 

receber o imperador D. Pedro II. Também é conhecida pelo título de Rainha do vale, devido 

sua extensão territorial que envolvia outras terras, hoje desmembrados e pertencentes a dez 

municípios diferentes. Destaca-se também pela importância grandiosa que foi o seu comércio 

para o estado. Atualmente, sua área territorial possui 340,534km². 

 Sua população estima-se em 42.537 mil habitantes de acordo com a estimativa 

populacional do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE  (BRASIL, 2010). 

 O município de Mamanguape possui comércios e serviços diversificados voltados para 

vários setores da economia. A agricultura também é bem desenvolvida baseada em duas 

partes: uma concentrada no cultivo da cana-de-açúcar, e  outra destinada a alguns produtos de 

subsistência da comunidade como: mandioca, milho, abacaxi, legumes, entre outros. 

 No que diz respeito à Educação, o município é atendido pela rede municipal, estadual e 

privada de Ensino Básico. Suas redes de ensino contemplam o Ensino Básico: o Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e EJA; o Ensino Técnico e o Ensino Superior, sendo 

contemplado há pouco tempo por uma Instituição Federal, a Universidade Federal da Paraíba 

que funciona desde 2006.  
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4.2 Características dos professores das Instituições Participantes 

  

Em nosso estudo realizamos, inicialmente, um questionário com os três docentes das 

três instituições envolvidas na pesquisa para traçarmos o perfil destes profissionais  a fim de 

identificarmos alguns itens importantes para o estudo como: a faixa etária, sexo, renda, tempo 

de profissão, dentre outras características importantes. 

O primeiro item avaliado foi quanto ao gênero dos profissionais. Neste item 

identificamos que dois professores era do sexo masculino e o outro do sexo feminino, este 

fato representou 66,6% e 33,3% respectivamente dos professores. 

 O segundo item avaliado foi referente à idade dos participantes. Neste item 

constatamos que 66,6% dos professores possui idades inferiores a 25 anos e 33,3%  possui 

idade superior a 35 anos, sendo a maioria solteiros e todos sem filhos.   

O próximo item, o terceiro, objetivou identificarmos o cargo que os profissionais 

exerciam na época do estudo. Verificamos que 100% dos docentes estavam ocupando o cargo 

com o qual foram contratados - Professores de Matemática. 

O quarto item avaliava o tempo de profissão que o professor atuava em sala de aula. 

Constatamos que 66,6% dos professores possui menos de  cinco anos de atuação como 

docente  e 33,3% já está lecionando há mais de 15 anos. 

O próximo item, o quinto, almejava identificar o tempo de serviço do profissional na 

instituição observada. Verificamos que 33,3% dos profissionais têm pouco mais que um ano 

de trabalho na escola observada, enquanto que 33,3% leciona há 3 anos na instituição e 33,3% 

supera 10 anos como docente no mesmo centro educacional.  

O sexto item avaliava quais dos profissionais lecionavam também em outra escola. 

Constatamos que 100% dos profissionais lecionam em outras instituições de ensino, sendo 

que 66,6% lecionam em escolas particulares, enquanto que 33,3% lecionam em outra escola 

pública. 

   O item posterior, o sétimo, almejava saber quanto ao aperfeiçoamento da profissão. 

Identificamos que 100% dos profissionais estão sempre participando de eventos que 

proporcionam novos conhecimentos. Salientando ainda que 33,3% deles relatou que foi aluno 

bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ e hoje 

participa apenas como voluntário deste programa. 

 O oitavo item, avaliava a formação acadêmica dos docentes. Obtivemos como resposta 

que 33,3% dos professores realizaram seu ensino básico em escolas públicas, integralmente, 
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enquanto que 66,6% dos profissionais cursaram parte do ensino básico em escolas públicas, 

parte em escolas particulares.  

O nono item, avaliou quanto à graduação dos docentes. Identificamos que 66,6% são 

formados em Licenciatura em Matemática e 33,3% estão em processo de conclusão de curso 

pela Universidade Federal da Paraíba - Campus IV. Dos 66,6% já graduados na área 

verificamos que 33,3% são graduados pela UFPB – CAMPUS IV e 33,3% pela Universidade 

Vale do Acaraú (UVA). Constatamos também que 66,6% dos profissionais estão em pós-

graduação pela UFPB CAMPUS IV.  

E por fim, o décimo item que almejava saber se os professores exercem outra atividade 

remunerada em outra área de atuação que não seja a docente. Identificamos que 100% dos 

profissionais investigados admitem não ter nenhuma outra atividade remunerada diferente da 

profissão de professor e que dependem apenas de seus salários como professores para 

sobreviverem.  

Em resumo, constatamos que os docentes, em sua maioria são do sexo masculino; 

possuem idades inferiores à 30 anos; a maioria lecionam a menos de 6 anos;  a maioria cursou 

parte de seus estudos em escolas públicas e particulares; a maioria são graduados na área de 

Matemática; a maioria tem mais de 3 anos atuando como professor na mesma instituição; a 

maioria já está inserido em programa de pós-graduação e, de modo geral, não exercem outra 

atividade remunerada que não seja a de professor. 

 

4.3 Características das Instituições Escolares Observadas 

 

Neste tópico faremos uma descrição das escolas observadas para que o leitor entenda 

um pouco mais de como eram os ambientes escolares das instituições participantes.  

 

4.3.1  Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Aprígio 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Aprígio é uma instituição pública, 

fundada em 1939, atuante desde esta data no município de Mamanguape, Paraíba.  Oferece o 

ensino regular: Ensino Fundamental (6º ao 9º anos), Ensino Médio (1º ao 3º anos) nos turnos 

manhã, tarde e noite, também oferecendo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos - 

EJA apenas no turno da noite. Atualmente esta instituição conta em seu quadro efetivo com 

50 profissionais, sendo 29 professores; e 21 funcionários de apoio e da equipe gestora. Dentre 

os professores, 05 lecionam Matemática, sendo todos formados na área. 
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A escola apresenta uma boa estrutura física e dispõe de 08 salas de aula, 08 banheiros, 

01 sala de vídeo/biblioteca, 01 sala de informática, 01 cantina, 01 pátio para recreação, 01 sala 

de professores, 01 secretaria e 01 sala de diretoria.  

A escola dispõe de aproximadamente 854 alunos matriculados no ano de 2012, 

distribuídos nos três turnos dos segmentos oferecidos.  

 

4.3.2  Escola Estadual de Ensino Fundamental  Umbelina Garcez 

                

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez é uma instituição pública, 

fundada em 1961, atuante desde esta data no município de Mamanguape, Paraíba. Oferece em 

seu estabelecimento o ensino básico regular: Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) nos três 

turnos e a EJA no turno noturno. Atualmente conta em seu quadro efetivo com 60 

profissionais, sendo 30 professores; e 30 funcionários de apoio e da equipe gestora. Dentre os 

professores, 05 lecionam Matemática, sendo três formados na área.  

A escola apresenta uma boa estrutura física e dispõe de 09 salas de aula, 03 banheiros, 

01 biblioteca, 01 sala de informática, 01 cantina, 01 pátio para recreação, 01 sala de 

professores, 01 secretaria e 01 diretoria, 01 sala de assistência social. 

A escola dispõe de aproximadamente 883 alunos matriculados distribuídos nos três 

turnos. 

 

4.3.3 Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Lúcia 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Lúcia é uma instituição pública, 

fundada em 2001, atuante desde esta data no município de Mamanguape, Paraíba.  Oferece a 

educação básica regular: Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º anos).  

Atualmente conta em seu quadro efetivo com aproximadamente 50 profissionais, sendo 

20 professores; e 30 funcionários de apoio e da equipe gestora. Dentre os professores, 01 é 

formado em Matemática. Essa escola funciona em regime de parceria, pois alguns dos seus 

profissionais são contratados pela Empresa Usina Monte Alegre como é o caso dos 

seguranças, das pedagogas que atuam na creche e do horticultor. 

A escola apresenta uma boa estrutura física e dispõe de 08 salas de aula, 06 banheiros, 

01 sala de leitura, 01 cantina, 01 pátio para recreação, 01 sala de professores, 01 secretaria e 

01 diretoria, 01 quadra de esportes, 01 creche, 01 sala de refeição, 01 sala de reuniões, 01 sala 

de vídeo e  01 laboratório de informática. 
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A escola oferece ensino escolar nos turnos da manhã e tarde atendendo o ensino regular: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 9º anos). No ano de 2012 esta escola conta 

com 262 alunos matriculados.  

 

4.4  Características dos Discentes 

 

 O perfil dos discentes das três instituições pesquisadas será apresentado de modo 

separado. Ao final faremos uma análise geral das escolas participantes.  

  

4.4.1 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Aprígio 

 

Corresponde à primeira parte do questionário aplicado aos estudantes, a fim de 

identificarmos, parcialmente, uma amostra dos discentes da rede pública município de 

Mamanguape - PB. 

O questionário foi aplicado a 40 estudantes presentes de um público total de 56 alunos 

matriculados na turma. Estes, de maneira voluntária, participaram deste trabalho. 

A primeira questão tratou de identificar a faixa etária dos estudantes. Evidenciamos que 

37,5% dos alunos da turma possuem idades menores que 15 anos, 55% têm idades entre 15 e 

17 anos; e 7,5% dos estudantes têm mais de 17 anos. Assim percebemos que a 55% dos 

estudantes está fora da faixa etária de ensino, própria do nono ano escolar. 

No aspecto de gênero, identificamos que 55% dos estudantes são do sexo masculino, 

sendo 45% do sexo feminino. Demonstrando uma maior participação masculina nesta turma 

observada.  

Quanto à localidade, perguntamos aos estudantes se estes moravam perto da escola. 

Detectamos que 67,5% dos estudantes afirmaram que moram distante da escola em bairros 

afastados, enquanto 32,5% moram próximos da escola. Aqui podemos perceber que a grande 

maioria reside longe da escola, muitos em bairros distantes da instituição, com difícil acesso 

de transporte, principalmente no período das chuvas.  

Perguntado sobre a renda total familiar do estudante, observamos que 50% da renda 

bruta das famílias dos estudantes é de menos de um salário mínimo vigente (R$ 678,00); 

12,5% recebem entre 1 e 2 salários mínimos; 17,5% recebem entre 2 e 3 salários mínimos; 

15% recebem acima de 3 salários mínimos e 5% não opinaram. Nesse aspecto, percebemos 

que, a comunidade estudantil não apresenta boas condições econômicas, uma vez que a 
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grande maioria possui renda familiar inferior a um salário mínimo. Este fato pode 

comprometer de certa forma o futuro estudantil e profissional desses adolescentes. 

Foi perguntado também se os discentes moravam com os pais. Obtivemos a seguinte 

resposta: 90% moram com os pais, e outros 10% moram com outros parentes. Podemos 

observar neste momento que a grande maioria dos adolescentes residem com seus pais e 

certamente a outra parte moram com outros parentes como: avós, tios, dentre outros. Fato este 

importante para referência destes jovens. 

Quando os estudantes foram questionados sobre o gosto pela disciplina de Matemática 

observamos a seguinte resposta: 70% afirmaram que gostam da disciplina; 10% afirmaram 

que não gostavam e 20% não opinou. Ainda dentre os que gostam da disciplina, observamos 

que: 14,3% consideram a disciplina importante para a vida, 3,5% acreditam que a disciplina 

auxilia no desenvolvimento da mente, 14,3% gostam de aprender, 10,7% gostam de fazer 

cálculos, 3,5% gostam do professor da disciplina; e 53,6% não apresentaram justificativa 

sobre este item. Dentre os que não gostam da disciplina justificaram que: 58,3% consideram a 

disciplina complicada, 8,3% não gostam de fazer contas, 8,3% têm dificuldades com a 

disciplina, 8,3% não gosta da disciplina, e 16,7% não opinaram. Percebemos que muitos 

alunos, mesmo sentido dificuldades, têm vontade de aprender Matemática, movidos pelo 

desafio, gostam da disciplina. Outra parte não gosta da disciplina provavelmente pelo fato de 

não dominar alguns conteúdo básicos e com isso, consideram difícil e complicado aprender a 

matemática. 

Indagamos aos estudantes se estes recebem ajuda de familiares ou de algum amigo na 

realização das tarefas escolares. Eles apontaram que: 32,5% recebem ajuda a realização das 

tarefas; enquanto que 67,5% não recebem nenhum tipo de ajuda. Quanto aos que afirmaram 

receber ajuda, 23,1% recebem ajuda dos pais, 53,8% recebem ajuda de familiares (irmãos, 

primos, tios, avós) e outros 23,1% de amigos. Fica evidente neste momento a realidade desses 

alunos, pois a maioria tem pais que não tem tempo de acompanhá-los nas atividades 

escolares, pelos mais diversos motivos: que pode ser falta de tempo devido ao trabalho, ou 

ainda nível de conhecimento baixo ou  pouca paciência para ajudar os filhos no processo de 

aprendizagem. 

Para finalizar a primeira parte do questionário, indagamos aos estudantes como eles 

achavam que deveria ser o ensino de Matemática na sua escola. A turma respondeu: 35% 

afirmaram que estão satisfeito com o ensino que está sendo proporcionado pela escola e que 

gosta da forma como o professor ministra a disciplina; 37,5% relataram que é preciso 

melhorar o ensino desta disciplina; 2,5% disseram que é preciso dividir as aulas de 
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matemática em Geometria e Álgebra; 12,5% afirmaram que a disciplina precisa ser mais fácil 

e 12,5%  não opinaram nesta questão.  

Para melhor apreciamos os dados apresentados nesta primeira parte, elaboramos a 

Tabela 2 no intuito de sintetizarmos melhor estas informações acerca do perfil dos estudantes 

pesquisados. 

 

Tabela 02 – Perfil dos Estudantes da Escola Luiz Aprígio  

Fonte: Construção do pesquisador baseado na análise de 40 questionários 

 

 

4.4.2 Escola Estadual Ensino Fundamental Umbelina Garcez 

 

O questionário foi aplicado a 36 estudantes dos alunos matriculados na turma. Estes, de 

maneira voluntária, participaram deste trabalho. 

A primeira questão tratou de identificar a faixa etária dos estudantes. Evidenciamos que 

41,6% dos alunos da turma possuem idades menores que 15 anos, 55,6% têm idades entre 15 

e 17 anos, 2,7% têm mais de 17 anos. Assim percebemos que a maioria dos estudantes está 

fora da faixa etária própria de idade do nono ano escolar. 

Questões 

 

Percentual das respostas da turma do 9º ano da Escola E. E. F. M Luiz 

Aprígio  

Faixa Etária 37,5% menor 

de 15 anos 
55%  

15-17 anos 
 7,5% maior que 

17 anos 
  

Sexo 45% feminino 55% 
 Masculino 

   

Distância da 

escola 
32,5% moram 

perto 
67,5% moram 

longe 
   

Renda familiar 50% menos 

de um salário 
12,5% entre 1 e 

2 salários 
17,5% entre 2 e 

3 salários 
15% acima 

de 3 
salários 

5% não 

responderam  

Com quem mora 90% pais 10% outros    

Gosto pela 

Matemática 
 

70% gostam 30% não 

gostam 
   

Recebem ajuda 

nas atividades 
32,5% sim 67,5% não     

Como deveria ser 
o ensino de 

Matemática  

35% estão 
satisfeito  

37,5% 

melhorar o 

ensino 

2,5%separação 
das aulas em 

geometria e 

álgebra 

12,5% ser 
mais fácil 

12,5% não 
opinaram 
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No aspecto de gênero, identificamos que a turma apresentou 44,4% dos estudantes 

pertencentes ao sexo masculino, enquanto que 55,6% pertencem ao sexo feminino. 

Demonstrando maior participação do sexo feminino na realização do estudo nesta instituição. 

Quanto à localidade, perguntamos se os estudantes moravam perto da escola. 

Detectamos que 52,7% dos estudantes afirmaram que moram distante da escola em bairros 

afastados enquanto 30,6% moram próximos da escola e 16,6% não opinaram. Aqui podemos 

perceber que a grande maioria mora longe da escola, em bairros distantes. 

Perguntado sobre a renda total familiar, obtivemos os seguintes dados: 33,3% das 

famílias dos estudantes recebem menos de um salário mínimo vigente (R$ 678,00); 36,1% 

recebem entre 1 e 2 salários mínimos, 16,7% recebem entre 2 e 3 salários mínimos, 5,6% 

recebem acima de 3 salários mínimos e 8,3% não opinaram. Nesse aspecto percebemos que a 

comunidade estudantil  apresenta boas condições econômicas diante  da escola anterior, uma 

vez que a grande maioria possui renda familiar inferior a dois salários mínimo. Este fato pode 

comprometer de certa forma o futuro estudantil e profissional desses adolescentes. 

Foi perguntado também se os discentes moravam com os pais. Obtivemos a seguinte 

resposta: 91,7% moram com os pais, e outros 5,5% não moram com os pais, e 2,8% não 

opinaram. Podemos observar neste momento que a grande maioria dos adolescentes reside 

com seus pais e certamente a outra parte moram com outros parentes, avós, tios, dentre outros. 

Fato este importante para referência destes jovens. 

Quando os estudantes foram questionados sobre o gosto da disciplina de Matemática, 

observamos a seguinte resposta: 77,8 % afirmaram que gostam da disciplina e 22,2% 

afirmaram que não gostavam. Ainda dentre os que gostaram, houve as seguintes justificativas: 

46,4% consideram a disciplina importante para a vida, 14,3 % acreditam que a disciplina 

auxilia no desenvolvimento da mente, 7,1% acham que têm facilidade com cálculo, 32,1% 

gostam de aprender a disciplina. Já os que não gostam da disciplina justificaram: 50% 

consideram a disciplina difícil/complicada e 50% afirmam ter dificuldades para aprender. 

Percebemos neste momento que muitos alunos, mesmo sentido dificuldades, têm vontade de 

aprender Matemática, movidos pelo desafio, gostam da disciplina. A outra parte não gosta da 

disciplina pelo fato de não dominar conteúdo elementares e com isso, consideram difícil e 

complicado aprender a matemática. 

Indagamos também se alguém auxiliava os estudantes em suas tarefas escolares. Eles 

apontaram que: 44,4% receber ajuda e 55,6% não recebem nenhum tipo de ajuda para fazer 

suas atividades. Quanto aos que afirmaram receber ajuda, 35,7% recebem ajuda dos pais, 

28,57% recebem ajuda de familiares (irmãos, tios, primos, avós) e 35,7% de vizinhos e 
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amigos. Fica evidente neste momento a realidade desses alunos, tendo em vista que a soma 

das porcentagens da ajuda de familiares e amigos resultam que a maioria tem pais que não 

tem tempo de acompanhá-los nas atividades escolares, pelos mais diversos motivos: que pode 

ser por falta de tempo devido o trabalho, ou  baixo nível de conhecimento , ou falta de  

paciência para ajudar os filhos no processo de aprendizagem. 

Para finalizar a primeira parte do questionário, indagamos aos estudantes como eles 

achavam que deveria ser o ensino de Matemática na sua escola. Constatamos que  47,2% 

afirmaram que estão satisfeito com o ensino que está sendo proporcionado pela escola, 27,8% 

relataram que é preciso melhorar o ensino, 16,7% disseram que a disciplina poderia ser mais 

fácil e 8,3% não opinaram nesta questão.  

Para melhor apreciamos os dados apresentados nesta primeira parte, elaboramos a 

Tabela 3 no intuito de sintetizarmos melhor estas informações acerca do perfil dos estudantes 

pesquisados. 

 

Tabela 03 – Perfil dos Estudantes da escola Umbelina Garcez 

Fonte: Construção do pesquisador baseado na análise de 36 questionários. 

 

4.4.3 Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Lúcia 

 

O questionário foi aplicado com 13 estudantes participantes dentre 16 alunos 

matriculados na turma. Estes, de maneira voluntária, participaram deste trabalho. 

Questões 

 

Percentual das respostas da turma do 9º ano da Escola E. E. F. Umbelina 

Garcez  

Faixa Etária 41,66% menor 

de 15 anos 
55,55%  

15-17 anos 
 2,77% maior 

que 17 anos 
  

Sexo 55,55% 

feminino 
44,44% 

masculino 
   

Distância da 
escola 

30,55 moram 
perto 

52,77% moram 

longe 
16,66% não 

opinaram 
  

Renda familiar 33,33% menos 

de um salário 
36,11% entre 1 

e 2 salários 
16,66% entre 2 

e 3 salários 
5,55% 

acima de 3 

salários 

8,33% não 

responderam  

Com quem mora 91,66% pais 5,55% outros 

 
   

Gosto pela 
Matemática 

77,77gostam 22,22% não 
gostam 

   

Recebem ajuda 

nas atividades 
44,44% sim 55,55% não     

Como deveria ser 
o ensino de 

Matemática  

47,22% estão 

satisfeito  
27,77% 

melhorar o 

ensino 

16,66% mais 
fácil 

8,33% não 
opinaram 
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A primeira questão tratou de identificar a faixa etária dos estudantes. Evidenciamos que 

23,1% dos alunos possuem idades menores que 15 anos, 61,5% possuem idades entre 15 e 17 

anos, e também 15,4% têm mais de 17 anos. Assim percebemos que a maioria dos estudantes 

está fora da faixa etária própria do nono ano escolar. 

No aspecto do gênero, identificou-se que na turma 38,5% são do sexo masculino e os 

outros 61,5% do sexo feminino. Demonstrando uma maior participação feminina na 

realização do estudo. 

Quanto à localidade, foi perguntado aos estudantes se moravam perto da escola. 

Detectamos que 46,2% dos estudantes afirmaram que moram distante da escola em bairros 

afastados, enquanto 38,4% moram próximos da escola, e 15,4% não opinaram. Aqui podemos 

perceber que a grande maioria mora longe da escola, muitos da zona rural, de localidades 

mais afastadas da escola. 

Perguntado sobre a renda total familiar, obteve-se os seguintes dados: 30,7% das 

famílias dos estudantes recebem menos de um salário mínimo vigente (R$ 678,00), e 0% 

recebem entre 1 e 2 salários mínimos, 38,5% recebem entre 2 e 3 salários mínimos, 0% 

recebem acima de 3 salários, e 30,8% não opinaram. Nesse aspecto, percebemos que, a 

comunidade estudantil apresenta consideráveis condições econômicas, uma vez que a grande 

38,5% possui renda familiar de até  3 salários mínimos. Este fato pode comprometer de certa 

forma o futuro estudantil e profissional desses adolescentes. 

Perguntamos também se os discentes moravam com seus pais. Obtivemos a seguinte 

resposta: 84,6% moram com os pais, e outros 15,3% não moram com os pais. Podemos 

observar neste momento que a grande maioria dos adolescentes, vive com seus pais e 

certamente a outra parte moram com outros parentes, avós, tios, dentre outros. Fato este 

importante para referência destes jovens. 

Quando os estudantes foram questionados sobre o gosto da disciplina de Matemática, 

observamos a seguinte resposta: 53,8% afirmaram que gostam da disciplina e 23,1 % afirmou 

que não gostavam e 23,1% não opinaram.  Ainda dentre os que gostaram, houve as seguintes 

justificativas: 57,1% consideram a disciplina importante para a vida, 14,28 % acreditam que a 

disciplina auxilia no desenvolvimento da mente, 28,6% disseram gostar de aprender.  Já os 

que não gostam da disciplina justificaram: 50% consideram a disciplina difícil e complicada, 

50% não gostam de fazer contas. Percebemos que muitos alunos, mesmo sentido dificuldades, 

têm vontade de aprender Matemática, movidos pelo desafio, gostam da disciplina. Outra parte 

não gosta da disciplina pelo fato de não dominar conteúdo elementares e com isso, 

consideram difícil e complicado aprender a matemática. 
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Na penúltima questão, a sétima do questionário, indagamos se alguém auxiliava os 

estudantes em suas tarefas escolares. Eles apontaram que: 30,7% receber ajuda e 53,8% não 

recebem nenhum tipo de ajuda para fazer suas atividades e 15,4% não opinaram. Quanto aos 

que afirmaram receber ajuda, 25% recebem ajuda dos pais, 25% recebem ajuda dos familiares 

(irmãos, primos, tios, avós), 50% de vizinhos e amigos. Fica evidente neste momento a 

realidade desses alunos, a maioria tem pais que não tem tempo de acompanhá-los nas 

atividades escolares, pelos mais diversos motivos: falta de tempo devido o trabalho, nível de 

conhecimento e paciência para ajudar os filhos no processo de aprendizagem, e ainda aqueles 

que disseram não receber ajuda alguma, alguns deram como justificativa também a falta de 

tempo dos pais. 

Para finalizar a primeira parte do questionário, indagamos aos estudantes como eles 

achavam que deveria ser o ensino de Matemática na sua escola. A turma respondeu: 76,9% 

afirmaram que estão satisfeito com o ensino que está sendo proporcionado pela escola e 

23,1% disseram que a disciplina poderia ser mais fácil.  

Para melhor apreciamos os dados apresentados a Tabela 4 no intuito de sintetizarmos 

melhor estas informações acerca do perfil dos estudantes pesquisados. 

 

Tabela 04 – Perfil dos Estudantes da Escola Maria Lúcia 

Fonte: Construção do pesquisador baseado na análise de 13 questionários. 

 

 

Questões 

 

Percentual das respostas da turma do 9º ano da Escola E. M. E. F. Maria Lúcia  

 
Faixa Etária 23,07% menor 

de 15 anos 
61,53%  

15-17 anos 
 15,38% maior 

que 17 anos 
  

Sexo 61,53% 

feminino 
38,46% 

masculino 
   

Distância da 
escola 

38,46% 
moram perto 

46,15% moram 

longe 
15,38% não 

opinaram 
  

Renda familiar 30,76% menos 

de um salário 
38,46% entre 2 

e 3 salários 
30,76% não 

responderam 
  

Com quem mora 84,61% pais 15,38% outros  

 

  

Gosto pela 
Matemática 

53,84% 

gostam 
23,07% não 

gostam 
23,07%não 
opinaram 

  

Recebem ajuda 

nas atividades 
30,76% sim 53,84% não  15,38%não 

opinaram 
  

Como deveria ser 
o ensino de 

Matemática  

76,92% estão 

satisfeito  
23,07 %mais 

fácil 
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Em linhas gerais, com relação aos perfis dos alunos observados nas três instituições 

investigadas detectamos que as principais características destes são: a maioria dos estudantes 

está concentrada na faixa etária de idades entre 15 e 17 anos (cerca de 60%); no aspecto do 

gênero, percebemos um equilíbrio das turmas (cerca de 50%); quanto à localidade, os 

estudantes em sua grande maioria afirmaram que moram longe da escola em bairros afastados 

(quase 60%); quanto a renda familiar a grande maioria afirmou que recebem 1 salário mínimo 

(41%); a maioria dos estudantes residem com seus pais (90%). Sobre o gosto pela 

Matemática, a maioria dos estudantes afirmou que gostam da disciplina de matemática (cerca 

de 70%); quanto à ajuda nas atividades escolares a maioria evidenciou que não recebem ajuda 

de parentes ou familiares (61%).  

Por fim, os estudantes afirmaram que estão satisfeitos com a disciplina de matemática, 

porém sabemos que é preciso melhorar a metodologia das aulas de matemática, colocar aulas 

extras classe (reforço) e  aumentar o número de professores nas instituições observadas  

 

4.5 Análise da Segunda Parte do Questionário: situações matemáticas 

 

A segunda parte da pesquisa foi referente à análise das situações matemáticas. Os 

sujeitos foram os mesmos da primeira parte nas três instituições escolares. Nossa intenção foi 

a de identificar as principais concepções dos estudantes ao final do Ensino Fundamental 

Básico sobre a temática em questão. Todas as cinco questões foram retiradas da PROVA 

BRASIL – 2011 (BRASIL, 2011).  

 

4.5.1 Situações Matemáticas: Análise dos alunos das escolas observadas 

 

A primeira questão da segunda parte do questionário avaliava se os alunos conseguiam 

identificar, a partir das figuras oferecidas, que padrão algébrico dava suporte as figuras. Eram 

oferecidas seis figuras (ver figura 02 abaixo).  
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Figura 02 – Questão  01 

    Fonte: Prova Brasil, 2011 

 

Cada uma disposta de acordo com um mesmo padrão numérico. Para responder esta 

questão o aluno precisaria identificar a ordem da figura, sendo possível verificar em cada uma 

das alternativas um padrão corresponde a todas as figuras. A resposta correta a este item 

correspondia a letra D. Verificamos que 52,5% dos alunos do nono ano da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Luiz Aprígio respondeu corretamente essa questão. Já a turma 

da Escola Umbelina Garcez acertou em 88,8% da questão, e a turma da Escola Municipal 

Maria Lúcia respondeu esta questão corretamente em 61,53%. Percebemos que, apesar da 

questão ser de um nível um pouco mais elevado de dificuldade, o desempenho de todas as 

turmas foi ótimo, pois o percentual de acertos nas escolas superou os 50%. Vejamos o 

percentual de acerto nas três instituições investigadas apresentados na Tabela 05. 

 

Tabela 05 – Questão 01 - Percentual de acertos das três instituições  

 

ESCOLAS 

 

ACERTOS (%) 

LUIZ APRÍGIO 

 

52,5% 

UMBELINA GARCEZ 

 

88,8% 

MARIA LÚCIA 

 

61,5% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

A segunda questão abordou uma expressão que envolvia a fórmula de Báskara. A 

questão pedia para o aluno descobrir o valor de X, que dependia da expressão (Figura 03). O 
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aluno para responder este item tinha que observar que a expressão envolvia a fórmula de 

Báskara, muito usada em equações do segundo grau, e que foi dado valores para as 

respectivas variáveis que constava na expressão. A resposta correta a este item corresponde à 

letra D.  

 

Figura 03- Questão 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Prova Brasil, 2011.  

 

Vejamos o percentual de acerto da questão 02 quando comparamos com as três 

instituições investigadas apresentados na Tabela 06. 

 

Tabela 06 – Questão 02 – Percentual de acertos das três instituições 

 

   ESCOLAS 

 

ACERTOS (%) 

LUIZ APRÍGIO 45% 

UMBELINA GARCEZ 80,5% 

MARIA LÚCIA 7,6% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

Na terceira questão era dado um triângulo, com seus respectivos ângulos internos e um 

ângulo externo. A questão pedia que o aluno descobrisse o valor de X ( Ver figura 04). Para 

que o aluno resolvesse este item era necessário ter um conhecimento geométrico, lembrando-

se dos conceitos de ângulos em um triângulo. Também era necessário saber que a soma dos 

ângulos internos de um triângulo é igual a 180º, depois colocar em uma equação e efetuar as 

operações correspondentes. A resposta correta a este item corresponde à letra D. Na 
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E.E.E.F.M. Luiz Aprígio, verificamos que 12,5% dos alunos reponderam a questão 

corretamente. Já a E.E.E.F.Umbelina Garcez podemos observar que apenas 36,11% dos 

alunos responderam de maneira correta. E a E.M.E.F Maria Lúcia 0% nenhum aluno 

conseguiu responder a questão de maneira correta. Podemos perceber que esta questão 

também apresentou baixos índices de acertos nas três escolas, principalmente na Escola Luiz 

Aprígio e Escola Maria Lúcia. Acreditamos que tal índice decorreu por se tratar de uma 

questão com um nível de dificuldade elevado, não tão quanto a questão 1, mais difícil, pois o 

aluno dependeria dos conhecimentos de Geometria para resolvê-la. Sabemos que muitas vezes 

os conteúdos que envolvem a Geometria não são valorizados pelos professores por diversos 

fatores dentre os quais: a falta de conhecimento e importância dada a Geometria nas 

instituições escolares de nossa região.  

 

Figura 04 – Questão  03 

 

 
Fonte: Prova Brasil, 2011 

 

Vejamos o percentual de acerto da questão 03 quando comparamos com as três 

instituições investigadas apresentados na Tabela 07. 

 

Tabela 07 – Questão 03- Percentual de acertos das três instituições 

  

 

ESCOLAS 

 

ACERTOS (%) 

LUIZ APRÍGIO 12,5% 

UMBELINA GARCEZ 36,1% 

MARIA LÚCIA 0% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
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Dando sequência temos a quarta questão que abordava  uma equação, contendo uma 

variável C (preço de custo de um móvel). A questão tratava do preço de venda de um móvel, 

onde seu preço de custo era dado por C, o valor expresso na questão (Ver figura 05 abaixo). O 

aluno pra resolver este item necessitaria dos conhecimentos de equações de primeiro grau, 

observando que a questão já informava o valor de preço de custo, e tudo que precisaria fazer 

seria substituí-lo na expressão e achar o seu valor que era o Preço de Venda. A resposta 

correta a este item seria letra C. A E.E.E.F.M Luiz Aprígio respondeu em 47,5% a alternativa 

correta. Enquanto que a E.E.E.F. Umbelina Garcez 38,8% dos alunos responderam de 

maneira correta a questão. E a E.M.E.F. Maria Lúcia obteve 30,76% de acertos. Observamos 

nesta questão um aumento no índice de acertos, porém um índice ainda abaixo do esperado, 

pois a questão é simples. Mas podemos levar em consideração que a dificuldade encontrada 

pelos alunos foi em saber o que fazer com aquele C que aparecia na questão e lembrar que 

havia uma multiplicação implícita, o que eles deveriam saber desde 7º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

Figura 05 – Questão 04 

 
Fonte: Prova Brasil, 2011. 

 

 

 

Vejamos o percentual de acerto da questão 04 quando comparamos com as três 

instituições investigadas apresentados na Tabela 08. 
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Tabela 08 – Questão 04 – Percentual de acertos das três instituições 

 

 

ESCOLAS 

 

ACERTOS (%) 

LUIZ APRÍGIO 47,5% 

UMBELINA GARCEZ 48,8% 

MARIA LÚCIA 30,7% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

E a ultima questão da segunda parte do questionário, trazia uma figura de uma etiqueta 

usada em um determinado produto. A questão pedia o tempo total gasto em segundos, usado 

para cortar essa etiqueta. A questão era simples, necessitando apenas de uma leitura e uma 

boa interpretação do item. Uma vez que a questão dava uma dica sobre o tempo gasto, pois 

dizia que o tempo gasto dependia da medida do seu contorno, cuja medida de cada lado era 1 

cm multiplicado por dez (Ver figura 06).  

 

Figura 06 – Questão 05 

 

 

Fonte: Prova Brasil, 2011 

 

Para resolver este item o aluno que fez uma boa interpretação, iria contar os lados da 

figura, calcular o perímetro da figura (soma dos lados), e por fim multiplicar por dez. Fazendo 

isso, o aluno acharia o tempo gasto para cortar a etiqueta. A alternativa correta corresponde a 

letra B. Observamos que 77,5% dos alunos da E.E.E.F.M Luiz Aprígio responderam a 

questão de maneira correta.  Já na E.E.E.F. Umbelina Garcez 88,8% dos alunos assinalaram a 

alternativa correta. E a E.M.E.F. Maria Lúcia 46,15% dos alunos acertou a questão. Os 
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resultados foram bem satisfatórios nas três escolas, principalmente nas duas primeiras, sem 

desconsiderar claro o resultado da terceira escola. Vejamos o percentual de acerto da questão 

05 quando comparamos com as três instituições investigadas apresentados na Tabela 09. 

 

Tabela 09 – Questão 05 – Percentual de acertos das três instituições 

 

ESCOLAS 

 

ACERTOS (%) 

LUIZ APRÍGIO 77,5% 

UMBELINA GARCEZ 88,8% 

MARIA LÚCIA 46,1% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

A seguir apresentamos um resumo do desempenho dos alunos de cada turma observada, 

apresentada nas Tabelas 10, 11 e 12 com referência as situações matemáticas evidenciadas 

nas três instituições de ensino investigadas, conforme discussão anteriormente.  

 

Tabela 10: Situações matemáticas evidenciadas na Escola. E.E.F.M Luiz Aprígio 

  Questionário nono ano Escola E. E.F.M. Luiz Aprígio Aplicado em 

28/11/2012 com 40 alunos. 

Questões  A B C D ausentes Correta Acertos% 

1 4 5 9 21 1 D 52,5%   

2 8 3 10 18 1 D 45% 

3 3 31 0 5 1 D 12,5%   

4 7 13 19 0 1 C 47,5% 

5 2 31 4 2 1 B 77,5%   

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
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Tabela 11: Situações matemáticas evidenciadas na Escola. E.E. E. F. Umbelina Garcez 

  Questionário nono ano Escola E. E. E. F.M. Umbelina Garcez 
Aplicado em 30/11/2012 com 36 alunos. 

Questões  A B C D Ausente Correta Acertos% 

1 0 1 2 32 1 D 88,8   

2 1 5 0 29 1 D 80,5 

3 1 2 19 13 1 D 36,1   

4 5 16 14 0 1 C 38,8 

5 1 32 2 0 1 B 88,8   

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

 

Tabela 12: Situações matemáticas evidenciadas na Escola. E.M. E. F. Maria Lúcia 

  Questionário nono ano Escola E. M. E. F. Maria Lúcia 
Aplicado em  11/ 12 /2012 com 13 alunos. 

Questões  A B C D Ausente Correta Acertos% 

1 0 5 0 8 0 D 61,5   

2 1 6 5 1 0 D 7,6 

3 3 5 5 0 0 D 0   

4 2 2 4 5 0 C 30,7 

5 4 6 3 0 0 B 46,1   

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

Em linhas gerais, o estudo evidenciou que 68,53% dos estudantes das três turmas 

conseguiram responder corretamente a primeira questão matemática que tratava da 

generalização de padrão; que a segunda questão foi respondida com êxito por 55,93% do total 

de alunos pesquisados; que a terceira questão teve um percentual de 20,29% de acertos; a 

quarta questão teve um percentual de 41,57% de acertos do total de respostas dadas; e, a 

última questão, a quinta, teve uma proporção de acertos de 77,52% do total de respostas dadas 

pelos estudantes.  

 Assim, das cinco questões propostas no questionário, para três delas foi verificado um 

percentual de acerto próximo ou superior a 50% do total de respostas dadas pelos estudantes, 

o que pode ser considerado uma avaliação positiva, apesar de ainda estar longe do ideal.  
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  A Tabela 13, a seguir apresenta os percentuais totais para cada questão avaliada de 

acordo com as situações matemáticas apresentadas na segunda parte do questionário. Agora 

apresentamos, de forma geral, as respostas dos 89 estudantes das três escolas investigadas.  

 

Tabela 13: Situações matemáticas evidenciadas nas  turmas das três  Escolas 

  Questionário nono ano Escola  E. M. E. F.M Luiz Aprígio, Escola 

E.E.E.F. Umbelina Garcez e E.M.E.F. Maria Lúcia 
Aplicado de 28/11/2012 a 11/12/2012 - 89 alunos. 

Questões  A B C D Ausente Correta Acertos% 

1 4 11 11 61 2 D 68,53   

2 10 14 15 48 2 D 53,93 

3 7 37 24 18 2 D 20,29   

4 14 31 37 5 2 C 41,57 

5 7 69 9 2 2 B  77,52   

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

De modo geral, ao analisarmos esses resultados, podemos observar que nas três 

instituições, ao fim do nono ano, os objetivos almejados pelo ensino de álgebra estão sendo 

alcançados, principalmente no que se refere às representações algébricas em suas diversas 

apresentações: texto e figuras. A interpretação, a transição de linguagem usual para a 

linguagem matemática, habilidades com cálculos de equações, generalização de padrões e a 

capacidade de abstração também foram de suma importância nos itens avaliados. 

 

 

4.6 Entrevistas com os Professores a Respeito do Ensino da Álgebra 

 

 Foi realizado um roteiro de entrevista (Apêndice III) com os três professores 

participantes com relação as suas concepções sobre o ensino de álgebra ministrado nas 

instituições de ensino investigadas. A entrevista foi aplicada nos meses de novembro e 

dezembro de 2012, obedecendo rigorosamente os mesmos itens do roteiro de forma igual. 

Todos os participantes responderam de forma voluntária. 

No primeiro item foram perguntados aos professores quais os conteúdos que eles 

consideram importantes no ensino de álgebra. Obtivemos como resposta que 66,6% dos 

professores consideram que os conteúdos importantes são as equações, inequações, sistemas e 

polinômios; 33,3% afirmaram que todos os conteúdos curriculares são importantes, por 
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menos que eles sejam, afirmaram também que de alguma forma o aluno usará este conteúdo 

ou no seu cotidiano ou na escola, sem justificá-lo como. 

A segunda pergunta questionava quais os conteúdos de Álgebra que eles consideram 

desnecessários de ensinar. A este item os professores responderam que 33,3% sim, afirmando 

que as equações biquadradas não acham muito importantes; 33,3% afirmaram que sim e que 

seria as equação redutíveis a equações do segundo grau e equações irracionais; e 33,3% 

afirmaram que não, julgando que nenhum conteúdo algébrico no currículo é desnecessário, 

pelo contrário, de alguma forma os conteúdos terão validade na vida do aluno. 

O terceiro item questionava sobre a maneira que os docentes lecionam estes conteúdos 

na sala de aula. Obtivemos como resposta que 33,3% dos professores usam  aulas expositivas 

para discutirem a álgebra e também a resolução de problemas e jogos, mas afirmou que 

prefere resoluções de problemas; 33,3% afirmam recorrer a história da matemática para 

introduzir o assunto, e depois faz uso de aulas expositivas e trabalha muito com resoluções de 

problemas; e 33,3% afirmam fazer uso de um diálogo, fazendo uso dos conhecimentos 

prévios dos alunos e depois usam a resolução de problemas para que os alunos possam aplicar 

o que aprenderam. 

 A quarta questão apresentada aos professores discutia sobre as dificuldades que os 

profissionais encontram ao lecionar os conteúdos algébricos para os seus alunos. 33,3% dos 

professores afirmaram que se preocupam em fazer com que os estudantes entendam o 

conteúdo; 33,3% estão preocupados em como ensinar da melhor forma para que consiga 

mostrar a função das letras que ali aparecem e 33,3% diz que se preocupa em fazer com que 

os alunos consigam fazer uma interpretação dos problemas, fazer com eles interpretem o que 

está sendo pedido. 

A quinta questão tratava de investigar quais os recursos metodológicos que os 

professores usavam para ensinar os conteúdos algébricos. Constatamos que 33,3% dos 

professores afirmam que fazer uso de jogos; 33,3% afirmam gostar de utilizar materiais 

concretos e 33,3% afirmam que raramente usam algum recurso metodológico. 

A sexta questão, diz respeito a investigar o conhecimento e uso dos profissionais das 

diretrizes contidas nos documentos nacionais ou estaduais para o ensino. Neste momento 

evidenciamos que 66,6% afirmam seguir as orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais; 33,3% afirmam que não fazem uso de nenhum documento oficial de apoio e que 

utilizam apenas o livro didático. 

A sétima questão perguntou se os professores percebiam algumas dificuldades dos 

alunos em aprender álgebra. 66,6% dos professores afirmaram que percebem dificuldades dos 
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estudantes na abstração e na interpretação das situações problemas; 33,3% afirmaram que a 

falta de conhecimentos prévios, a falta de conhecimentos básicos matemáticos nas são os 

principais motivos das dificuldades dos alunos e que  acreditam ser uma barreira na 

aprendizagem destes. 

A oitava questão investigava a respeito do entendimento dos alunos com relação a 

metodologia tradicional ou na aula dinâmica. 33,3% dos docentes afirmam que as aulas mais 

dinâmicas prendem mais a atenção dos alunos, despertando mais em aprender e, portanto, dá 

mais crédito a preferência dos alunos; 33,3% afirmam que os alunos não gostam muito de 

matemática por isso tenta equilibrar as aulas, de modo que faz tanto aulas tradicionais quanto 

dinâmicas, mas a preferência dos alunos seria por aulas mais dinâmicas; e 33,3% afirmam que 

é raro realizar aulas dinâmicas, mas acredita que se fosse mais praticada com certeza o 

aprendizado dos alunos seriam mais significativos. 

A nona questão, a penúltima, perguntava quanto ao rendimento da turma com relação 

aos conceitos algébricos e se os profissionais consideravam que os objetivos traçados eram 

atingidos satisfatoriamente. 66,6% afirmam que a maioria dos alunos conseguiu atingir aos 

objetivos propostos; 33,3% afirmam que nem sempre, pois a realidade sobre o aprendizado de 

matemática é preocupante. 

E última questão versava sobre a concepção do professor quanto aos conhecimentos 

algébricos dos estudantes ao fim do nono, e se estes acreditavam que seus alunos estariam 

bem preparados nos conteúdos de álgebra para enfrentar o Ensino Médio. 33,3% dos docentes 

afirmaram que os alunos ao fim do nono ano deveriam saber interpretar problemas que 

envolvam expressões algébricas, identificar e resolver equações e inequações do primeiro e 

segundo grau; 33,3% afirmam que eles deveriam saber equações e inequações do primeiro e 

segundo grau, polinômios e fatoração; e 33,3% sugerem que os alunos deveriam ao fim do 

nono ano saber interpretar questões que envolvam números desconhecidos, saber o 

significado do valor numérico de uma expressão, aplicar o conhecimento a cerca desse 

significado na resolução de problemas, relacionar as propriedades vistas na aritmética à 

álgebra e fazer a tradução da linguagem usual para a linguagem matemática. 

Em resumo, a maioria dos professores deu ênfase ao ensino de álgebra apenas no uso de 

equações, inequações; a maioria afirmou ter alguns conteúdos que são dispensáveis no ensino 

da álgebra; a maioria afirma utilizar alguma perspectiva metodológica para ensinar os 

conteúdos algébricos na sua sala de aula; todos se preocupam em fazer com que os alunos 

entendam os conteúdos abordados; a maioria afirmou usar de algum recurso para facilitar o 

ensino da álgebra; a maioria procura apoio em algum documento oficial que traga sugestões 
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para o ensino dos conteúdos de álgebra; a maioria afirmou que as principais dificuldades dos 

alunos são a interpretação de situações problemas e capacidade de abstrações; a maioria 

afirmou que as aulas mais dinâmicas rendem resultados melhores por parte dos alunos; a 

maioria dos docentes afirmou que a maior parte dos alunos consegue atingir os objetivos 

traçados e a maioria também afirmou que os alunos ao concluírem o nono ano devem sair 

sabendo no mínimo de resolver equações, inequações, saber fazer a transição da linguagem 

usual para a linguagem matemática e resolver problemas que envolvam expressões algébricas 

de um modo geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo inicial deste estudo era o de analisar as principais concepções dos discentes 

que frequentam as escolas públicas do município de Mamanguape, Paraíba, no intuito de 

identificar quanto ao nível de conhecimento dos conteúdos algébricos estes estudantes se 

encontravam, ao final do Ensino Fundamental. Para isso nos aproximamos de oitenta e nove 

alunos, distribuídos em três turmas de nono ano de três instituições publicas. 

Ao final do estudo elaboramos um perfil dos alunos que se caracteriza por apresentá-la a 

seguinte discrição: a maioria dos estudantes está concentrada na faixa etária idades entre 15 e 

17 anos (cerca de 56,1%); no aspecto do gênero, percebemos um equilíbrio das turmas (cerca 

de 50%); quanto à localidade, os estudantes em sua grande maioria afirmaram que moram 

longe da escola (quase 60%); quanto a renda familiar a grande maioria afirmou que recebem 1 

salário mínimo (41%); a maioria dos estudantes residem com seus pais (90%). Sobre o gosto 

pela Matemática, a maioria dos estudantes afirmou que gostam da disciplina de matemática 

(cerca de 70%); a maioria não recebe ajuda de familiares e/ou amigos nas atividades escolares 

(61%). Por fim, os estudantes afirmaram que estão satisfeitos com a disciplina de matemática, 

porém sinalizam para aspectos necessários de mudança, como: a metodologia aplicada nas 

aulas; colocar aulas extra classe (Reforço) e aumento do número de professores. 

Ao final do estudo elaboramos um perfil dos alunos que se caracteriza por apresentá-la a 

seguinte discrição: a maioria dos estudantes está concentrada na faixa etária idades entre 15 e 

17 anos (cerca de 56,1%); no aspecto do gênero, percebemos um equilíbrio das turmas (cerca 

de 50%); quanto à localidade, os estudantes em sua grande maioria afirmaram que moram 

longe da escola (quase 60%); quanto a renda familiar a grande maioria afirmou que recebem 1 

salário mínimo (41%); a maioria dos estudantes residem com seus pais (90%). Sobre o gosto 

pela Matemática, a maioria dos estudantes afirmou que gostam da disciplina de matemática 

(cerca de 70%); a maioria não recebe ajuda de familiares e/ou amigos nas atividades escolares 

(61%). Por fim, os estudantes afirmaram que estão satisfeitos com a disciplina de matemática, 

porém sinalizam para aspectos necessários de mudança, como: a metodologia aplicada nas 

aulas; aumento do número de aulas extras e aumento do número de professores. 

Percebemos, durante a discussão teórica, que o ensino de Álgebra na sala de aula ainda é 

muito pouco discutido, não sendo abordado em sua plenitude nas escolas de nossa região. 

Constatamos também que os docentes se limitam a apresentar a Álgebra aos estudantes 

apenas no ensino de equações. Assim como também existem discentes que apresentam maior 
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dificuldade na interpretação e na resolução dos problemas que envolvem a Álgebra, de uma 

maneira geral. Também verificamos que, apesar da abordagem feita pelos professores, sem 

nenhum conhecimento teórico sobre as concepções da álgebra pautadas em pesquisas ou em 

documentos oficiais, que de modo geral, estão discutindo a álgebra no modo tradicional de 

ensino.  

A afirmação anterior está embasada nos resultados evidenciados a seguir: Constatamos 

que 68,53% dos estudantes analisados conseguiram responder corretamente a primeira 

questão matemática, item que evidenciava a primeira concepção de Usiskin (1995) - a 

Álgebra como aritmética generalizada e contemplava o descritor D32 que foca na habilidade 

do estudante de generalizar padrões. 

A segunda questão matemática foi respondida com êxito por 55,93% dos alunos 

pesquisados. Esta questão envolvia a segunda concepção de Usiskin (1995) - a Álgebra como 

um estudo de procedimentos para resolver certos tipos de problemas e remeteu aos 

descritores D30 e D31 que focou as habilidades de resolver cálculos numéricos de expressões 

algébricas e resolver problemas que envolvem equações do segundo grau dos discentes.  

A terceira questão matemática evidenciou um percentual de 20,29% de acertos. Este 

item abrangeu tanto a segunda concepção de Usiskin (1995), Álgebra como um estudo de 

procedimentos para resolver certos tipos de problemas, quanto à terceira concepção trazida 

por este autor - a Álgebra como estudo das relações entre grandezas e remeteu ao descritor 

D8 do bloco espaço e formas, focando nas habilidades de resolver problemas utilizando a 

propriedade dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da 

medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares). 

 A quarta questão matemática constatou um percentual de 41,57% de acertos do total de 

respostas dadas. Este item contemplou a segunda concepção de Usiskin (1995) -Álgebra como 

um estudo de procedimentos para resolver certos tipos de problemas e remeteu aos 

descritores:  D18, o qual focou na habilidade do estudante sobre cálculos com números 

inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação e potenciação); D19, que 

focou na habilidade de resolver problemas envolvendo diferentes significados das operações 

(adição, subtração, multiplicação e potenciação); D20 que envolve a habilidade de resolver 

problemas com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação e 

potenciação) e  D30, por último, a habilidade do estudante para calcular o valor numérico de 

uma expressão algébrica. 

A última questão matemática constatou 77,52% de acertos dos estudantes investigados. 

Este item envolvia a segunda concepção de Usiskin (1995) - a Álgebra como estudo de 



64 

 

relações entre grandezas e também a terceira concepção - a Álgebra como estudo de 

procedimentos para resolver certos tipos de problemas deste mesmo autor. Este item remetia 

aos descritores: D12 - habilidades de resolver problemas envolvendo cálculo de perímetro de 

figuras planas; D18 – habilidade para efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as 

operações (adição, subtração, multiplicação e potenciação); D19 – habilidade par resolver 

problemas envolvendo diferentes significados das operações (adição, subtração, multiplicação 

e potenciação) e D20 que verifica a habilidade do estudante em resolver problemas com 

números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação e potenciação). 

 Assim, das cinco questões matemáticas propostas no questionário, constatamos que três 

delas obteve um percentual de acerto próximo ou superior a 50% do total de respostas dadas 

pelos estudantes. O que pode ser considerado como uma avaliação positiva, apesar de ainda 

estar longe do ideal.  

Evidenciamos nas falas dos professores entrevistados, através dos questionários aplicados 

com os discentes e docentes que, tanto o ensino quanto a aprendizagem da álgebra convergem 

principalmente para as duas primeiras concepções da álgebra – Álgebra como aritmética 

generalizada e Álgebra como estudo de procedimentos para resolver certos tipos de 

problemas, ou seja, o resultado foi de modo geral positivo mesmo percebendo o 

desconhecimento dos estudantes e professores sobre outras possibilidades e conceitos que 

envolvem a álgebra durante todo o Ensino Fundamental de escolarização. 

Por fim, esperamos que o nosso estudo As Concepções da Álgebra no Ensino 

Fundamental: o caso de Mamanguape-PB desperte na comunidade científica uma maior 

reflexão sobre a formação de professores e a necessidade de discutirmos conceitos básicos da 

Matemática nas Instituições de Ensino superior – IES. Que este estudo possa servir de 

motivação e referência para outros profissionais e estudantes de educação. 

ESTUDOS FUTUROS 

 

Consideramos que é preciso trabalhar mais intensamente essa temática nas escolas, 

acarretando prejuízos cognitivos sérios nos discentes por falta de conceitos básicos 

matemáticos em anos posteriores como no Ensino Médio e Ensino Superior, assim como 

também nos diversos exames de seleção seja para Universidade ou para Concursos, que 

necessitam da abstração e da lógica matemática, elegemos como pesquisas futuras realizar 

uma abrangência melhor desta pesquisa na região comparando estudantes em outros anos de 

escolaridades e em outras regiões de nosso Estado.    
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Como limitação dessa pesquisa, consideramos que seria necessário um 

acompanhamento sistemático e por mais tempo às turmas pesquisadas para corroborar as 

análises feitas com a observação direta do pesquisador e para aprofundar a discussão em torno 

dos resultados obtidos nesse estudo. No entanto, a presente pesquisa configura-se como um 

passo básico e essencial na avaliação do ensino da álgebra na cidade de Mamanguape, e 

sugere a continuidade dessa investigação incluindo outras escolas e um maior número de 

alunos, para balizar avaliações mais amplas em estudos futuros. 
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APÊNDICE I – Questionário Aplicado com os Estudantes 

                                                         

                                        QUESTIONÁRIO 

 

     Estamos realizando este questionário com o intuito de identificarmos algumas características que 

acompanham os estudantes ao concluírem o 9º ano do Ensino Fundamental nas escolas do município 

de Mamanguape, Paraíba.   
    Gostaríamos de contar com a sua participação voluntária, sabendo-se que a qualquer momento você 

poderá interromper suas respostas sem que haja qualquer dano a você ou a esta instituição de ensino. 

Os dados desta pesquisa serão utilizados na elaboração de um trabalho de conclusão de curso e 
poderão ser publicados em revistas científicas.  

     Caso haja qualquer dúvida na sua participação ou nas perguntas deste questionário, favor dirigir-se 

ao pesquisador. Nas questões de múltipla escolha você poderá ter mais de uma alternativa como 
resposta. Caso a questão não contemple a resposta desejada, favor escrever ao lado a sua opinião.     

 

1. Qual a sua idade? 

a. (   ) menor de 15 anos    b. (   ) igual a 15 ou entre 15 a 17 anos     d. (   ) maior que 17 anos 

 

2. Qual seu sexo?       a.(   ) Feminino          b.(   ) Masculino                                                      

 
3. Você mora perto da escola?       a.(   ) Sim           b.(   ) Não                                                      

 

4. A renda total de sua família fica em torno de:  

a. (   ) menos de 1 salário mínimo (R$ 622,00)          b. (   ) entre 1 a 2 salários mínimos 
c. (   ) entre 2 e 3 salários mínimos                            d. (   ) acima de 3 salários mínimos 

 

5. Você mora com seus pais?         a.(   ) Sim     b.(   ) Não 

 

6. Você gosta de Matemática?        a.(   ) Sim     b.(   ) Não    

Por quê? __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

7. Você recebe alguma ajuda (de familiares e ou amigos) para resolver tarefas escolares?   a.(   ) 

Sim  b.(   ) Não  
Caso afirmativo indique de quem? _________________________________________________ 

 

8. Como você acha que deveria ser o ensino da matemática na sua escola? ____________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Situações Matemáticas: 

 

9.  (PROVA BRASIL, 2011) As figuras a seguir estão organizadas dentro de um padrão que se repete. 
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Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o total de pontos T em função da 

ordem n (n= 1, 2, 3, ...), é:  

 
(A) T = 2n -1                  (B) T = 2n + 1      (C) T = n² - 1      (D)  T= n² + 1 

 

 

10. (PROVA BRASIL, 2011) Dada à expressão: X = (- b + √b² - 4ac) / 2a . Sendo a= 1, b= -7 e c=10,  
o valor numérico de X é:          

 

      (A)  -5         (B) -2          (C) 2         (D) 5 
 

 

11. (PROVA BRASIL, 2011) Observe o triângulo          

    
O valor de X é:  (A)  110º    (B) 80º    (C) 60º      (D)   50º 

 
 

12. (PROVA BRASIL, 2011) Paulo é dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço V de 

venda, em reais, de cada móvel que fábrica, ele usa a seguinte fórmula: V= 1,5C + 10, sendo C o preço 
de custo em reais desse móvel. Considere que o preço de custo de um móvel que Paulo fabrica é RS 

100,00. Então, ele vende esse móvel por: 

 

(A)   R$ 110,00      (B) R$ 150,00        (C) R$ 160,00        (D) R$ 210,00 
 

 

13. (PROVA BRASIL, 2011) A figura seguinte, formada por lados iguais, mostra uma etiqueta que 
deve ser fixada às embalagens de determinado produto. 

 

 
 
14. (PROVA BRASIL, 2011) O tempo gasto, em segundos, para cortar essa etiqueta é obtido é obtido 

multiplicando-se por dez a medida do seu contorno. 

Assim sendo, o tempo total gasto, em segundos, para essa tarefa é: 
 

(A)  180         (B) 200       (C) 220        (D) 240 
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  APÊNDICE II – Questionário Aplicado com os Professores  

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

     Estamos realizando este questionário com o intuito de identificarmos algumas características que 

acompanham os professores que lecionam os anos finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano, nas 

escolas estaduais do município de Mamanguape– PB.   
Gostaríamos de contar com a sua participação voluntária, sabendo-se que a qualquer momento 

você poderá interromper suas respostas sem que haja qualquer dano a você ou a esta instituição de 

ensino. Os dados desta pesquisa serão utilizados na elaboração de um trabalho de conclusão de curso e 

poderão ser publicados em revistas científicas.  
Caso haja qualquer dúvida na sua participação ou nas perguntas deste questionário, favor 

dirigir-se ao pesquisador. Nas questões de múltipla escolha você poderá ter mais de uma alternativa 

como resposta. Caso a questão não contemple a resposta desejada, favor escrever ao lado a sua 
opinião.     

 

1. Informações básicas 

 
1.1. Sexo:  a (   ) Masculino         b (   ) Feminino  

1.2. Idade: _______________ 

1.3. Estado civil  a (   ) Solteira/o  b (   ) Casada/o    c (   ) outros: _______________________ 
1.4. Você se considera:  a (   ) Indígena          b (   ) Negro/a       c (   ) Pardo/a    

                                      d (   ) Amarela/o        e (   ) Mulata/o         f  (   ) Branco/a 

1.5. Tem filhos/as: a (   ) Sim       b (   ) Não.   Caso afirmativo indique quantos? ____________ 
    

2. Informações profissionais  
 

2.1. Indique qual a função ou Cargo atual que exerce: _________________________________ 
2.2. Quanto tempo você trabalha na sua função atual?_________________________________ 

2.3. Quanto tempo você trabalha na sua função nesta escola? ____________________________ 

 
2.4. Sua atividade atual está de acordo com o cargo/função para o qual você foi contratado?  

a (   ) Sim  b (   ) Não . Caso negativo, qual a função que exerce realmente _____________ 

 
2.5. Em quantas turmas você leciona nesta escola? ___________________________________ 

 Indique quais os anos? a (   ) 6º ano    b (   ) 7º ano   c (   ) 8º ano      d (   )  9º ano 

 

2.6.  Você leciona em outra escola também?   a (   ) Sim      b (   ) Não . Caso afirmativo indique o tipo 
de instituição:  a (   ) Pública   b (   ) Privada 

 

2.7. Participou de cursos de aperfeiçoamento ou treinamentos nos últimos dois anos, voltados para a 
atividade que você exerce?   a (    ) Sim    b (   ) Não.  

 

2.8. Tem outra atividade remunerada?    a (    ) Sim     b (    ) Não.  

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

Centr                  Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

Departamento de Matemática  

Curso de Licenciatura em Matemática - 2012.1 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

http://www.tudobox.com/463/modelo_de_questionario_de_pesquisa.html
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Caso afirmativo indique em que área? _____________________________________________ 

 

2.9. Caso o item 2.8 seja afirmativo, indique qual a faixa de renda que a atividade alheia à de professor 
lhe confere mensalmente? 

a (    ) Até 01 salário mínimo   b (    )  De 01 a 03 salários mínimos     c (    ) 04 a 06 salários mínimos

  

d (    ) acima de 06 salários mínimos 
 

2.10. Você já tem alguma aposentadoria:  a (    ) Sim       b (    ) Não.  

Caso afirmativo indique em qual carreira? ___________________________________________ 
 

2.11. Indique o tempo total de serviço na atuação como professor:  

a (    ) Menos de 1 ano   b (   )Entre 1 e 5 anos   c (   )Entre 6 e 10 anos  d (   )Entre 11 e 15 anos  

e (   )  Entre 16 e 20 anos     f (   ) Entre 21 e 25 anos      g (   ) Mais de 25 anos 
 

 

3. Informações acadêmicas                                                   
 

3.1. Seu Ensino Fundamental foi cursado em uma escola?   a (   ) Pública   b (   ) Privada 

3.2. Seu Ensino Médio foi cursado em uma escola de que esfera? a (   ) Pública   b (   ) Privada 
3.3. Sua mais alta formação acadêmica superior foi alcançada em que tipo de instituição? 

 a (   ) Estadual            b (   ) Federal  c (   ) Particular 

 

3.4. Você possui alguma graduação?   a (   ) sim  b (   ) não   
Caso afirmativo indique qual estágio ela se encontra? a (   ) Completa   b (   ) Incompleta 

Indique qual  seu curso de formação universitária? ____________________________________ 

 
3.5. Você possui alguma Pós-graduação? a (   ) Sim   b (  ) Não.  

Caso afirmativo, assinale qual (is):    

a (   ) Especialização     b (   ) Mestrado     c (   ) Doutorado 
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APÊNDICE III – Roteiro de Entrevista Aplicado com os Professores  

 

Roteiro de Entrevista 

 

01. Quais conteúdos de álgebra você  julga importante para o aprendizado dos alunos? 

02. E quais conteúdos de álgebra estão no programa do nono ano, e você julga 

desnecessário? 

03. Como você leciona os conteúdos de álgebra? 

04. Quais as dificuldades encontradas por você ao lecionar os conteúdos de álgebra? 

05. Você utiliza algum recurso metodológico (jogos, material concreto)? 

06. Você procura apoio em algum documento oficial nacional, ou estadual, com relação 

aos conteúdos de álgebra? 

07. Quais as dificuldades enfrentadas pelos alunos, nas aulas de álgebra? 

 

08. Os alunos entendem melhor  os conteúdos com aulas tradicionais ou preferem quando 

você leva os conteúdos expostos de maneira diferentes através de uma aula mais 

dinâmica? 

09. Quanto ao rendimento da turma, os alunos conseguem atingir aos objetivos principais?   

10. Quais são os conceitos de álgebra principais, que você julga necessários ao FIM do 

nono ano? 
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ANEXO  I – Descritores do Ensino Fundamental para o 9º ano  

 

Descritores de Matemática para o 9º ano 

 

Espaço e Forma 

 

D1 – Identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras 

representações gráficas. 

D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 

tridimensionais, relacionando-as com 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 problemas utilizando a propriedade 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 triangulo retângulo para resolver problemas 

significativos. 

D11 – Reconhecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações.      

 

 

Grandezas e Medidas 

 

D12 – Resolver problemas envolvendo cálculo de perímetro de figuras planas. 

D13 – Resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. 

D14 – Resolver problemas envolvendo noções de volume. 

D15 – Resolver problemas envolvendo relações entre diferentes unidades de medida. 

 

 

Números e Operações/ Álgebra e função 

 

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 e potenciação). 

D19 – Resolver problemas envolvendo diferentes significados das operações (adição, 

subtração, multiplicação e potenciação). 

D20 – Resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, 

multiplicação e potenciação). 

D21 – Reconhecer as diferentes representações de um número racional.      

D22 – Identificar frações como representação que pode estar associada a diferentes 

significados. 
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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 e potenciação). 

D26 – Resolver problemas com números racionais que envolvam as operações  (adição, 

subtração, multiplicação e potenciação). 

D27 – Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. 

D28 – Resolver problemas que envolvam porcentagem. 

D29 – Resolver problemas que envolvam variações proporcionais, diretas ou inversas entre 

grandezas. 

D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

D31 – Resolver problema que envolva equação do segundo grau. 

D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em 

seqüências de números ou figuras (padrões). 

D33 – Identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa um 

problema. 

D34 – Identificar um sistema de equação do primeiro grau que expressa um problema. 

D35 – Identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de 

equações de primeiro grau. 

 

Tratamento da Informação 

 

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. 
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ANEXOS II – Documentos para Pesquisa 
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