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cas. O projeto ainda favoreceu aos professores o repensamento 
das suas práticas e a busca de saídas para o problema — tempo. 
Proporcionou uma quebra de resistências ante de paradigmas 
educacionais e o reconhecimento da necessidade quanto ao in-
vestimento em sua formação.
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ANÁLISE LONGITUDINAL DO NÍVEL DE PROFICIÊNCIA DOS 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO SPAECE, PERÍODO 2008-2009

Francesca Danielle Gurgel dos Santos
Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca

Introdução

Durante muito tempo, a avaliação educacional restringiu-
-se à mensuração do desempenho escolar, cujo foco era identifi -
car os problemas de aprendizagem do aluno. Posteriormente, a 
avaliação passou a ter a preocupação de identifi car os problemas 
de aprendizagem do grupo no qual o aluno estava inserido. Em 
seguida, houve a necessidade de expandir essa avaliação aos pro-
gramas e materiais utilizados no âmbito escolar e, há duas déca-
das, estabeleceu-se o foco na avaliação do sistema educacional, 
a fi m de avaliar a qualidade do ensino (VIANNA, 1989; 2000).

No Brasil, pode-se exemplifi car como avaliação do sis-
tema educacional o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) de âmbito nacional, que desde a sua primeira edição, em 
1990, instigou estados a estabelecerem seu próprio sistema de 
avaliação, de modo a garantir às Secretarias de Educação dados 
fi dedignos sobre o desempenho dos alunos em Língua Portugue-
sa e Matemática, de modo que subsidiem a defi nição de políti-
cas públicas adequadas para a melhoria do ensino e da aprendi-
zagem alinhada à realidade apresentada pelos  resultados. 

No Ceará, vem sendo utilizado desde 1992 o Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECE), porém 
percebe-se pouca apropriação dos resultados por parte da co-
munidade escolar, o que inviabiliza sua utilização como ferra-
menta pedagógica. Este artigo apresenta através de um estudo 
longitudinal a evolução dos alunos no período de 2008 a 2009. 
Vale ressaltar que se trata do estudo da evolução dos mesmos 
alunos, os quais em 2008 estavam cursando o 2º ano e em 2009 
foram concludentes do 3º ano do EM.
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A perspectiva é viabilizar aos docentes de Língua Portu-
guesa e Matemática do EM um olhar diferenciado à avaliação 
censitária que vem ocorrendo desde o ano de 2007 e para que 
os mesmos identifi quem o estudo longitudinal como um impor-
tante instrumento a ser inserido no planejamento escolar para 
nortear a defi nição de ações estratégicas efi cazes que desen-
volvam nos alunos as habilidades previstas para cada série/ano 
do EM. Como afi rma Perrenoud (1999, p. 165), “importante, na 
democratização do ensino, não é ‘fazer como se’ cada um hou-
vesse aprendido, mas permitir a cada um aprender”. 

A Perspectiva do Acompanhamento Longitudinal 
Através do SPAECE

O SPAECE, em sua 12ª e 13ª edições, possibilitou o acom-
panhamento da aprendizagem do mesmo grupo de alunos ao 
longo dos três anos do EM, longitudinalmente. A divulgação das 
médias por escola, série, aluno e o percentual de acertos por 
descritor viabiliza medidas interventivas pedagógicas mais fo-
calizadas a serem traçadas pelas unidades escolares.

Essas duas edições da avaliação em larga escala têm al-
gumas características peculiares que são necessárias citar para 
melhor compreensão: o fato de ser censitária, pois todos os 
alunos matriculados na escola são avaliados em todas as séries 
do EM; a utilização de provas de Língua Portuguesa e Matemá-
tica com itens do Banco Estadual e Nacional de Itens — este 
último garante a comparabilidade entre os resultados do SPA-
ECE e do SAEB; a confecção de relatórios pedagógicos com os 
resultados por escola, elaborados em uma linguagem de fácil 
compreensão, assegurando ao planejamento mais uma ferra-
menta pedagógica; confecção de boletins pedagógicos com os 
resultados, apresentados na escala de profi ciência nas duas 
disciplinas avaliadas; entre outras. Vale ressaltar que os itens 
do Banco Estadual foram elaborados por professores da rede 

estadual que participaram das ofi cinas de elaboração de itens 
oferecidas pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SE-
DUC), com base nas Matrizes de Referência para Avaliação em 
Língua Portuguesa e Matemática, que estabelecem as habilida-
des mensuráveis a serem desenvolvidas em cada série do EM.

A apropriação dos resultados possibilitará a identifi cação 
das competências e habilidades que o aluno desenvolveu com 
sucesso, como também diagnosticará quais habilidades previs-
tas para a série/ano avaliada não foram alcançadas. Com o es-
tudo longitudinal, há a possibilidade de um acompanhamento 
dos conhecimentos agregados de uma série para outra do mes-
mo grupo de alunos do EM.

A compreensão do signifi cado das médias de profi ciência 
pelos docentes de Língua Portuguesa e Matemática facilitará 
sua utilização como ferramenta diagnóstica dos alunos. Funda-
mentados nesse diagnóstico, os professores terão como focar 
seu planejamento nas difi culdades apresentadas e melhorar sua 
prática pedagógica. O acompanhamento longitudinal identifi -
cará o estágio que o aluno se encontra e a qual ele precisará 
chegar para conclusão do ensino médio com as competências e 
habilidades previstas. Assim, a utilização dos resultados pelos 
educadores longitudinalmente poderá desenvolver no meio es-
colar uma cultura de avaliação formativa em que todo o desem-
penho escolar do aluno é acompanhado durante o ciclo dos três 
anos do EM. O olhar focado na aprendizagem signifi cativa dos 
alunos fortalecerá o planejamento escolar, de modo a propiciar 
a contínua busca e desenvolvimento de estratégias metodológi-
cas efi cazes que propiciem ensino diferenciado para os alunos, 
tendo como ponto de partida as suas difi culdades. 

A seguir, realiza-se uma análise longitudinal dos alunos 
da 2ª série do EM (ano de 2008) e 3ª série do EM (ano de 2009). 
Esses dados são apresentados em gráfi cos com as médias do 
Ceará, bem como das Coordenadorias Regionais de Desenvol-
vimento da Educação (CREDEs). Vale registrar que poucas ava-
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liações proporcionam o acompanhamento do mesmo grupo de 
alunos sendo avaliados censitariamente; o desafi o será fazer 
uso desses dados a favor da melhoria da aprendizagem no EM.

 
Análise Longitudinal do Spaece, Período 2008-2009

O Gráfi co 1 apresenta a evolução longitudinal da profi -
ciência em Língua Portuguesa dos alunos concludentes do EM 
no ano de 2009. Através desse estudo, será possível identifi car 
quais competências e habilidades nessa disciplina foram desen-
volvidas no período de 2008 a 2009, considerando que os alunos 
do 2º ano de 2008 representam o 3º ano de 2009.

 No intuito de melhor analisar os gráfi cos que serão apre-
sentados, faz-se necessário conhecer os níveis de profi ciência 
com seus respectivos intervalos, cuja representação equivale 
ao padrão utilizado para identifi car o desempenho do aluno do 
EM, conforme Ceará (2009): muito crítico (abaixo de 225); crí-
tico (225 a 275); intermediário (275 a 325); adequado ( ≥ 325). 

Gráfi co 1 — Estudo longitudinal em Língua Portuguesa através 
do SPAECE (2008-2009)
Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2008a; 2009)

O Gráfi co 1 identifi ca a média de profi ciência em Língua 
Portuguesa do Ceará, bem como a média de cada Coordenadoria 
Regional de Desenvolvimento da Educação distribuídas em 21 re-
giões; estas são responsáveis pela execução, monitoria e acom-
panhamento das políticas públicas da Secretaria da Educação do 
Estado do Ceará nos municípios de suas jurisdições. As médias 
de profi ciência das escolas estaduais que estão sob a coordena-
ção destas CREDEs é que defi nirão o nível dos alunos do estado.

Apesar de se evidenciar o crescimento do desempenho 
dos alunos no período de 2008 a 2009 em todas as CREDEs, do 
2º para o 3º ano do EM, registra-se que esses alunos concluíram 
essa modalidade de ensino com uma defasagem de 21% a 26,6% 
das competências e habilidades previstas. O nível de profi ciên-
cia apresentado no gráfi co apresentado retrata o desempenho 
dos alunos concludentes do EM como crítico. Segue o Quadro 1 
com a descrição das habilidades desenvolvidas no 2º ano, bem 
como do crescimento evolutivo da média de profi ciência na 
conclusão do 3º ano em Língua Portuguesa.

OS ALUNOS DOMINAM EM LÍNGUA PORTUGUESA

INTERVALO PERFIL DESCRIÇÃO SINTÉTICA

175 A 225 LEITOR 
ATIVO

Realiza inferências mais sofi sticadas, que permitem 
uma percepção mais clara do texto como um todo e 
de informações que podem ser identifi cadas nas en-
trelinhas do texto. Essa capacidade é um traço distin-
tivo entre leitores que apresentam o perfi l do leitor 
ativo e aqueles com perfi l do leitor iniciante. Esse é 
o perfi l desejável a alunos ao término do 5º ano de 
escolarização. 

225 A 275
LEITOR 
INTERA-

TIVO

Diferencia-se do leitor ativo por possuir uma maior 
experiência de leitura, o que permite que mobilize 
estratégias mais sofi sticadas para estabelecer rela-
ções entre partes de um texto no processo de produ-
ção de sentidos para o que lê. Por essa razão, adota 
uma postura interativa frente ao conteúdo de textos 
de diferentes gêneros que circulam nas várias esferas 
sociais.

Quadro 1 — Competências e habilidades que os alunos domi-
nam em Língua Portuguesa
Fonte: Ceará (2008a), Boletim Pedagógico de Avaliação: Português, Ensino  Médio



Sueli Maria de Araújo Cavalcante • Marta Cavalcante Benevides • Tania Vicente Viana (Orgs.)
Comunicação Oral — Eixo 3

Avaliação de Ensino-Aprendizagem no Ensino MédioISBN 978-85-89872-75-1 ISBN 978-85-89872-75-1

460 461
Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliar e Intervir: Novos Rumos da Avaliação Educacional

Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliar e Intervir: Novos Rumos da Avaliação Educacional

De acordo com a descrição das competências e habilida-
des agregadas nesses intervalos da escala de profi ciência, os 
alunos das escolas estaduais do EM dominam conhecimentos 
elementares em Língua Portuguesa, associados pelas difi culda-
des em leitura e interpretação textual, apresentando um dis-
tanciamento considerável das habilidades que deveriam ter ao 
término do 3º ano, conforme mostra o quadro a seguir.

OS ALUNOS DEVERIAM DOMINAR EM LÍNGUA PORTUGUESA

INTERVALO PERFIL DESCRIÇÃO SINTÉTICA

ACIMA DE 
325 LEITOR PRO-

FICIENTE

Mobiliza, na leitura de textos de gêneros variados, 
um amplo repertório de conhecimentos linguísti-
cos aliados à sua experiência de mundo. É capaz 
de interagir adequadamente com textos ligados a 
diferentes áreas dos conhecimentos. 

Quadro 2 — Competências e habilidades que os alunos deve-
riam dominar em Língua Portuguesa.
Fonte: Ceará (2008a), Boletim Pedagógico de Avaliação: Português, Ensino Médio.

Em relação ao estudo longitudinal do SPAECE, o desempe-
nho dos alunos na disciplina de Matemática é apresentada atra-
vés do Gráfi co 2. Na escala de profi ciência dessa disciplina, os 
padrões de desempenho estão distribuídos da seguinte forma: 
muito crítico (abaixo de 250); crítico (250 a 300); intermediário 
(300 a 350); adequado (≥ 350). Assim, percebe-se que os alu-
nos concludentes evoluíram no desempenho de uma série para 
outra, porém esse crescimento não foi sufi ciente para alcançar 
o nível adequado, conforme o gráfi co a seguir. Constata-se que 
os alunos concludentes estavam no nível crítico em todas as 
regiões.

Gráfi co 2 — Estudo longitudinal em Matemática através do 
SPAECE (2008-2009)
Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2008b; 2009)

 Apesar da diferença de 25 pontos na escala de profi -
ciência entre as duas disciplinas avaliadas no SPAECE, é per-
ceptível o grau acentuado das difi culdades dos alunos do EM 
em Matemática. Mesmo com o crescimento do desempenho do 
2º para o 3º ano do EM, permaneceu uma carência de 22,8% a 
28,5% de competências e habilidades que deveriam ter sido de-
senvolvidas durante os três anos no EM, considerando a média 
de profi ciência de cada região e a distância percentual do nível 
adequado para a série/ano, ocasionadas em sua maior parte 
pelas difi culdades em leitura e compreensão do que se lê, pre-
judicando a aprendizagem em Matemática, além do quesito ra-
ciocínio lógico.

Daí parte a interrogação do que realmente o aluno apren-
deu durante o EM. Observa-se no Quadro 3, a seguir, o que o 
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aluno sabe e o que o aluno deveria saber em Matemática ao 
término do 3º ano, considerando a evolução da profi ciência do 
2º para o 3º ano.

OS ALUNOS DOMINAM EM MATEMÁTICA

INTERVALO PERFIL DESCRIÇÃO SINTÉTICA

175 ATÉ 225 GRAU II

Os alunos localizam objetos numa representação 
gráfi ca ou em um referencial quadriculado; identi-
fi cam fi guras geométricas planas a partir de alguns 
atributos; leem horas e minutos em relógio digital; 
resolvem problemas relacionando diferentes uni-
dades de uma mesma medida; utilizam algoritmos 
para efetuar adições com reserva, subtrações com 
até quatro algarismos, multiplicações com números 
de dois algarismos e divisões exatas por número de 
um algarismo; leem e interpretam informações em 
tabelas de dupla entrada e em gráfi cos de colunas. 

225 ATÉ 275 GRAU III

Os alunos identifi cam características relacionadas 
aos sólidos geométricos e suas planifi cações; dife-
renciam poliedros de corpos redondos; resolvem 
problemas envolvendo as quatro operações; repre-
sentam números racionais na forma fracionária com 
apoio de representação gráfi ca; calculam porcenta-
gens simples; representam números inteiros e de-
cimais na reta numérica; relacionam gráfi cos entre 
si e com dados apresentados na forma textual e/ou 
tabelas; identifi cam gráfi cos de colunas correspon-
dentes a um gráfi co de setores; localizam dados em 
tabelas de múltiplas entradas. 

OS ALUNOS DEVERIAM DOMINAR EM MATEMÁTICA

INTERVALO PERFIL DESCRIÇÃO SINTÉTICA

ACIMA DE 
350 GRAU V

Resolvem problemas envolvendo o teorema de Pitá-
goras, a lei angular de Tales e aqueles que utilizam 
a razão de semelhança entre polígonos; estabele-
cem relações utilizando elementos geométricos, 
como raio, diâmetro e cordas; diferenciam fi guras;

Quadro 3 — Competências e habilidades que os alunos desen-
volveram e/ou deveriam ter desenvolvido em Matemática
Fonte: Ceará (2008b), Boletim Pedagógico de Avaliação: Matemática, Ensino Médio

Quadro 3 — Continuação

OS ALUNOS DEVERIAM DOMINAR EM MATEMÁTICA
INTERVALO PERFIL DESCRIÇÃO SINTÉTICA

ACIMA DE 350 GRAU V

representam e localizam pontos, retas e circunfe-
rências no plano cartesiano; resolvem problemas 
envolvendo relações métricas em um triângulo re-
tângulo; resolvem problemas envolvendo as grande-
zas de volume e capacidade estabelecendo a relação 
entre suas medidas; calculam o perímetro de polígo-
nos sem o apoio de malhas quadriculadas; áreas de 
semicírculo e trapézio retângulo e volume.

Quadro 3 — Competências e habilidades que os alunos desen-
volveram e/ou deveriam ter desenvolvido em Matemática
Fonte: Ceará (2008b), Boletim Pedagógico de Avaliação: Matemática, Ensino Médio

Na descrição sintética do que os alunos dominam e de-
veriam dominar em Matemática, detectam-se os mais varia-
dos conteúdos que são trabalhados no cotidiano escolar, e isso 
remete à preocupação do estigma conteudista, que envolve a 
prática docente nessa disciplina e a certeza da necessidade pe-
dagógica de contextualização dos conteúdos partindo da reali-
dade do aluno, na perspectiva de oportunizar uma aprendiza-
gem signifi cativa.

O trabalho pedagógico cotidiano realizado em uma pers-
pectiva formativa é essencial para se reverter a situação das 
turmas que ainda se encontram na escola, sendo necessário 
inicialmente que os professores tenham conhecimento tanto 
de onde os seus alunos se encontram na escala de profi ciência 
como de aonde precisam chegar, com clareza de quais compe-
tências e habilidades eles precisam desenvolver até a conclusão 
do ano letivo. Assim, é interessante que as matrizes de referên-
cias utilizadas no SPAECE sejam integradas ao currículo do EM.

 É importante observar que o planejamento não deve se 
restringir ao uso das matrizes, considerando que estas só ava-
liam as competências e habilidades mensuráveis, entretanto há 
a possibilidade de inserir as Matrizes de Referência de Língua 
Portuguesa e Matemática ao currículo adotado no EM, na pers-
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pectiva de nortear o trabalho pedagógico através da compreen-
são das difi culdades dos alunos apresentadas nos resultados do 
SPAECE no decorrer dos anos.

Evolução do Percentual de Acertos por Descritor

A profi ciência do aluno é defi nida pelo total de acertos 
por descritor na avaliação, portanto, além da apropriação do 
signifi cado da média de profi ciência, os professores precisam 
acompanhar a evolução longitudinal do percentual de acertos 
dos descritores por eixo ou tópico pertencentes a Matrizes de 
Referência para Avaliação de Língua Portuguesa e Matemática. 
Exemplifi cando, segue a evolução do percentual de acertos em 
Língua Portuguesa por descritor do período 2008-2009, referen-
te aos alunos concludentes do EM em 2009.

Percentual de Acertos em Língua Portuguesa por 
Descritor

Os descritores da Matriz de Referência em Língua Portu-
guesa são subdivididos em quatro eixos ou tópicos temáticos, 
a saber, conforme Ceará (2009): Eixo1 — Quanto à informação 
do texto verbal e/ou não verbal; Eixo 2 — Quanto aos gêneros 
associados às sequências discursivas básicas; Eixo 3 — Quanto às 
relações entre textos; Eixo 4 — Quanto às relações de coesão e 
coerência; Eixo 5 — Quanto aos aspectos sociais da linguagem. A 
seguir, o estudo longitudinal do percentual de acertos por eixo 
nos descritores comuns utilizados no SPAECE de 2008 e 2009.

No Eixo 1, representado pelo Gráfi co 3, verifi ca-se a cri-
ticidade no percentual de acertos dos descritores D02, D03 e 
D07, que estão correlacionados respectivamente às habilida-
des de: identifi car informações presentes em textos verbais; 
ter compreensão do sentido da palava ou expressão inserida 
em um contexto; estabelecer diferenciação entre as informa-

ções apresentadas no texto. Apesar de o item ser comum entre 
as duas séries, o grau de complexidade é diferenciado, o que 
exige um trabalho contínuo pedagógico, de modo a propiciar o 
aprofundamento dos conhecimentos. Em se tratando dos de-
mais descritores, mesmo não havendo decréscimo, há pouco 
crescimento, além de transparecer quantos alunos concluíram 
sem desenvolver as habilidades previstas. Em destaque o des-
critor D01, o único que ultrapassa a marca dos 60% de aprendi-
zagem, que trata da habilidade de o aluno localizar informação 
explícita em textos verbais e não verbais.

Gráfi co 4 — Percentual de acertos dos alunos nos descritores 
dos Eixos 2 e 3 em Língua Portuguesa, período 2008-2009
Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2008a; 2009)

Gráfi co 3 — Percentual de acertos dos alunos nos descritores 
do Eixo 1 de Língua Portuguesa, período 2008-2009.
Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2008a; 2009)
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Entre os dois eixos apresentados no Gráfi co 4, destaca-se 
a difi culdade apresentada no descritor D09, em que se pouco se 
foi agregado em conhecimento sobre o reconhecimento de gê-
nero discursivo de uma série para outra. Os descritores D10, D12 
e D13 já não possuíam um percentual ideal em 2008, agravando 
a situação no SPAECE de 2009, constatados através do decrésci-
mo. Vale ressaltar que esses descritores tratam nesta ordem de:

[...] identifi car o propósito comunicativo em dife-
rentes gêneros. [...] Identifi car semelhanças e\ ou 
diferenças de ideias e opiniões na comparação en-
tre textos. [...] Reconhecer diferentes formas de 
tratar uma informação na comparação de textos 
de um mesmo tema (CEARÁ, 2009, p. 23-24).

Em se tratando dos Eixos 4, 5 e 6, o percentual de acertos 
é representado pelo Gráfi co 5, a seguir.

Gráfi co 5 — Percentual de acertos dos alunos nos descritores 
dos Eixos 2 e 3 em Língua Portuguesa, período 2008-2009
Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2008a; 2009)

Verifi ca-se que, de nove descritores, apenas em três des-
critores houve evolução do conhecimento, dentre eles: 

D19 — Reconhecer o efeito de sentido decorrente 
da escolha de palavras, frases ou expressões. [...] 
D21 — Reconhecer o efeito decorrente do empre-
go de recursos estilísticos e morfossintáticos. [...]. 
D22 — Reconhecer efeitos de humor e ironia (CEA-
RÁ, 2009, p. 24).

No geral, mais de 50% dos alunos concludentes não de-
senvolveram as habilidades previstas nesses três eixos. E, se 
forem analisados todos os eixos em conjunto, será evidenciado 
que o único descritor que supera a marca do percentual de 
acertos de 60% é o descritor D01.

Conclusão

O SPAECE, em suas últimas edições, possibilitou um estu-
do mais aprofundado do diagnóstico das difi culdades dos alunos 
no decorrer das três séries do EM. Esse diagnóstico deve ser uti-
lizado como importante ferramenta pedagógica, pois identifi ca 
o estágio de onde a aprendizagem do aluno está na escala de 
profi ciência, bem como aonde precisará chegar para alcançar o 
desempenho adequado para a série/ano avaliada.

A apropriação desses dados enriquecerá o planejamen-
to escolar, pois os professores terão um norte de quais são as 
difi culdades dos seus alunos e buscarão continuamente meto-
dologias diferenciadas a serem desenvolvidas na sala de aula. A 
evolução do SPAECE trouxe, além da média por série/escola, o 
percentual de acertos em cada descritor das Matrizes de Refe-
rência. Conforme exemplifi cado anteriormente, esses dados, se 
bem acompanhados durante sua evolução nos três anos do EM, 
subsidiarão aos professores de Língua Portuguesa e Matemáti-
ca medidas pedagógicas interventivas adequadas, no intuito de 
oportunizar aos alunos uma aprendizagem signifi cativa.

O grande desafi o ainda no meio escolar é a apropriação 
das informações e resultados que o SPAECE viabiliza por parte 
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dos envolvidos (professores e gestores) para melhorar o ensino 
e o estabelecimento de metas a serem alcançadas através de 
ações estratégicas focadas em suprir as necessidades dos alu-
nos. Assim, o estudo longitudinal passa a ser mais um recurso 
para a análise situacional dos alunos ao longo dos três anos do 
EM. O devido acompanhamento dessa evolução tornará o pla-
nejamento pedagógico mais focado nas reais difi culdades de 
aprendizagem dos alunos.
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APLICAÇÃO DA REDUÇÃO FENOMENOLÓGICA NA AVALIAÇÃO 
DA CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO

Adriana Eufrásio Braga Sobral

Introdução

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa rea-
lizada no ano de 2006 em escolas da rede pública e privada da 
cidade de Fortaleza que ofereciam o Ensino Médio. O objetivo 
da pesquisa foi avaliar a concepção de ensino, aprendizagem e 
prática avaliativa de professores do Ensino Médio na disciplina 
de matemática.

Nestes escritos privilegia-se a apresentação da análise dos 
dados a partir da utilização da redução fenomenológica como 
método efi ciente para o alcance do objetivo geral da pesquisa. 

Contextualização

A disciplina de matemática, em seus ramos (álgebra, 
aritmética, geometria e trigonometria), inserida em todas as 
modalidades de ensino do sistema educacional brasileiro, em 
geral, é vista pela comunidade estudantil com pouca simpatia, 
e os resultados de desempenhos insatisfatórios dos alunos são 
relevantes em todo o país. 

Os indicadores expressam similaridades a essa problemá-
tica quando da comparação entre países. Por decorrência, o en-
sino da matemática tem sido focalizado em vários estudos e pes-
quisas desenvolvidos em centros educacionais do mundo inteiro. 

Entretanto, esse interesse não é um diferencial ho-
dierno. Há um percurso histórico desse campo de pesquisa 
delineado e registrado, tendo em vista que a preocupação 
dos educadores com o ensino da disciplina já vem de longo 


