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RESUMO 

Esse trabalho faz uma análise de erros dos estudantes ingressantes na 
Universidade Federal Fluminense em 2017.2, período no qual foi aplicada a 
primeira prova diagnóstica para os estudantes dos cursos de matemática 
(licenciatura e bacharelado), física (licenciatura e bacharelado) e estatística. 
Paralelamente à análise de erros, foi feita uma análise dos fatores contextuais 
associados aos estudantes, de forma a caracterizar condições iniciais 
potencialmente relacionadas a futuros julgamentos acerca do sucesso ou 
fracasso na universidade. 

Palavras – chave: análise de erros, prova diagnóstica, estudantes. 

 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the errors of the incoming freshmen from the Universidade 
Federal Fluminense in the second semester of 2017, period in which the first 
diagnostic exam was applied to students of mathematics (licentiate and 
baccalaureate),  physics (licentiate and baccalaureate) and statistics. In parallel 
with the error analysis, contextual factors associated with the students were 
analyzed in order to characterize initial conditions potentially related to future 
judgments about the success or failure in the university. 

 

Keywords: error analysis, diagnostic exam, students. 
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INTRODUÇÃO 
    

     As motivações para esta pesquisa se deram primeiramente com o 

trabalho de pesquisa e prática de ensino IV, onde o foco foi trabalhar análise de 

erros em sala de aula. No período seguinte o professor Carlos Mathias 

trabalhou o mesmo assunto durante as aulas da disciplina Tópicos de 

Educação Matemática, o que reforçou o interesse em trabalhar com o assunto, 

e transformar o projeto em um trabalho de conclusão de curso. 

Outra motivação para a realização desta pesquisa foi o início da 

graduação da autora, que ao ingressar na Universidade tinha grandes 

dificuldades nas disciplinas matemática básica, pré-cálculo e geometria 

analítica, pois no Ensino Médio não lhe foram ensinados conteúdos prévios 

como, por exemplo, vetores e geometria analítica básica, o que foi um fator 

decisivo para o primeiro período ser de sucesso apenas duas disciplinas e 

fracasso em três. 

Essa realidade, porém, foi observada pela autora ao longo de sua 

graduação, onde era notório o alto índice de reprovação nas disciplinas do 

primeiro período pelos ingressantes, assim como também foi possível observar 

que uma quantidade significativa de estudantes abandonam o curso pela 

dificuldade em concluir as disciplinas do primeiro período com êxito, onde 

alguns estudantes só conseguem passar na terceira ou quarta vez que cursam 

tais disciplinas, o que gera desmotivação por parte desses estudantes para 

seguir em frente e concluir a graduação. Nota-se também que os estudantes 

que conseguem concluir o curso, reprovaram algumas disciplinas no decorrer 

de seus estudos, inclusive é grande a quantidade de estudantes que concluem 

a graduação em cinco, seis e até sete anos. 

Com o objetivo de tornar estas observações feitas ao longo da 

graduação como dados estatísticos, a autora decidiu junto com o professor 

orientador, Carlos Mathias tornar o projeto de pesquisa AVALIA como um 

Trabalho de Conclusão de Curso, que objetiva além de tornar estes dados 

estatísticos, mostrar a realidade destes estudantes, para que aja alguma ação 
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afirmativa de acolhimento a esses estudantes, a fim de diminuir o índice de 

reprovação e de abandono do curso. 

O projeto entrou em prática no início no segundo semestre de 2017, e 

consiste na aplicação de uma prova diagnóstica aos estudantes ingressantes 

que possui uma matriz de referência, a fim de avaliar as habilidades e 

competências, e também trabalhar com a análise de erros na prova aplicada, 

de forma que fosse possível encontrar as maiores dificuldades e defasagens 

em conteúdos do ensino médio. Krutetskii, faz algumas críticas aos estudos de 

testes, principalmente ao analisar as habilidades dos estudantes, afirmando: 

Um defeito básico na pesquisa com testes é a mera abordagem 
estatística no estudo e avaliação das habilidades – o tratamento 
matemático fetichista dos resultados dos testes, com uma completa 
ausência de interesse sem estudar o processo de solução em si. 
(Krutetskii, 1976,p. 13) 

 

A pesquisa realizada não segue tal viés e aborda os erros de forma 

sensível e pedagógica, onde os dados estatísticos são usados de forma 

contextual, para a investigação da proficiência dos estudantes em habilidades 

consideradas fundamentais. 

Durante a semana após a realização do teste foi aplicado um 

questionário de fatores associados que objetivou formar perfis contextualizados 

dos estudantes ingressantes, para uma melhor análise investigativa de 

algumas questões como: a renda familiar, formação do ensino médio em 

escola pública ou privada, cor autodeclarada, município onde mora, se pratica 

alguma atividade remunerada, assim como o motivo pelo qual esses 

estudantes decidiram entrar em tal curso na UFF, além de analisar possíveis 

correlações entre tais fatores contextuais e o desempenho no teste. A matriz de 

referência, a prova e o questionário socioeconômico se encontram nos anexos 

1, 2 e 3 respectivamente. 

O primeiro capítulo desta pesquisa irá mostrar o que são instrumentos 

de avaliação, matriz de referência, prova e itens bem como explicar um pouco 

de cada um desses instrumentos e como construí-los, onde será feita também 

uma comparação entre a matriz deste exame e a matriz ENEM, que objetiva 
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mostrar que embora sejam matrizes semelhantes, a matriz de referência do 

ENEM não contempla todo o conteúdo de Ensino Médio, o que causa algumas 

consequências na vida escolar e acadêmica destes estudantes que 

ingressaram na Universidade. Este capítulo mostrará também como é feita a 

elaboração dos itens de um teste, além da aplicação do teste diagnóstico, e 

como será feita sua análise, baseado na Teoria Clássica dos Testes (TCT), 

além de fazer uma breve explicação sobre a TCT. 

No capítulo dois será abordada a análise de erros em investigações, 

assim como o contexto histórico e onde se fundamentou teoricamente esta 

pesquisa. Serão citados alguns pesquisadores que foram pioneiros na 

investigação sobre os erros dos estudantes, assim como o que fazer com estas 

falhas e como trabalhar em cima dos erros dos estudantes em sala de aula. 

Estas pesquisas que serão essenciais para estudos futuros e para a conclusão 

deste trabalho. 

O terceiro capítulo irá abordar a análise de erros na prova diagnóstica, 

onde será mostrado e explicado o que são os dados psicométricos que compõe 

a análise estatística de cada um dos itens, assim como será feita uma análise 

de erros dos estudantes em quatro itens da prova, que são conteúdos de 

grande importância para o desenvolvimento acadêmico desses estudantes ao 

longo de sua graduação. Será feito também uma análise dos conteúdos de 

Ensino Médio de maior dificuldade na prova por parte dos estudantes, 

mostrando que os estudantes ingressam na Universidade com uma grande 

defasagem no aprendizado, onde muitos estudantes inclusive nunca tiveram 

um primeiro contato com alguns conteúdos que em tese foram aprendidos no 

Ensino Médio. 

No quarto e último capítulo deste Trabalho de Conclusão de Curso será 

feita uma análise do questionário de fatores associados que foi aplicado aos 

estudantes ingressantes, objetivando formar perfis contextualizados, de forma 

que seja possível observar a correlação entre esses fatores e os grupos de 

desempenho na prova diagnóstica. Serão mostrados também gráficos que 

corroboram esses dados, com o objetivo a mostrar a realidade dos estudantes 

que ingressaram na Universidade. Ao final desse capítulo será mostrado um 
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gráfico que mostra o desempenho no ENEM – matemática dos grupos de 

desempenho nesse teste diagnóstico, assim como a relação entre esses 

dados. Será mostrado também um gráfico que revela historicamente as notas 

do ENEM – matemática dos estudantes ingressantes na Universidade nos 

últimos sete anos. 

CAPÍTULO 1 – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

1.1 MATRIZ DE REFERÊNCIA  

 

A prova diagnóstica foi composta por 60 questões de múltipla escolha, 

que chamaremos de itens. As habilidades em foco de avaliação estão listadas 

no documento chamado de matriz de referência. A matriz define os conteúdos, 

as habilidades e as competências a serem avaliadas e apresenta os 

descritores para os itens. São 22 habilidades, distribuídas em 4 grupos 

chamados de competências. Na prova, há entre 2 e 3 itens mobilizadores de 

cada habilidade, em diferentes níveis de proficiência. A matriz, portanto, é a 

referência de elaboração dos itens da prova, pois traz as habilidades cuja 

proficiência é esperada dos estudantes, que serão exigidas nas disciplinas que 

irão cursar nos períodos iniciais, como Cálculo Diferencial e Integral, Geometria 

Analítica, estatística básica e Álgebra Linear.  

Cada item da prova propõe uma experiência ao estudante, durante a 

qual ele deverá manifestar a habilidade em foco de avaliação. Cada item 

refere-se a uma única habilidade.  

 

1.1.1 SEMELHANÇAS ENTRE MATRIZES ENEM E PROVA DIAGNÓSTICA  

 

Ao fazer uma comparação entre a matriz de referência da prova 

aplicada e a matriz de referência do Enem, foi possível perceber que a maioria 

das competências e habilidades se assemelham, porém nota-se também que 

alguns conteúdos que foram exigidos na prova não são exigidas no Enem, tais 

como: vetores, matrizes e alguns conceitos de geometria analítica, e com essa 

realidade, muitas escolas não ensinam mais esses conceitos no Ensino Médio, 
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o que faz com que o aluno ingressante já comece seus estudos com 

defasagem em alguns conteúdos necessários para a introdução às disciplinas 

do primeiro semestre, e dessa forma é possível analisar quais habilidades que 

os estudantes não conseguiram desenvolver durante a prova. Segue abaixo 

uma comparação entre as habilidades mais semelhantes do ENEM, seus 

respectivos conteúdos e da prova diagnóstica, onde seus conteúdos já estão 

especificados na própria habilidade: 

• Conhecimentos numéricos: operações em conjuntos numéricos 

(naturais, inteiros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, 

razões e proporções, porcentagem e juros, relações de dependência entre 

grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem. 

• Conhecimentos geométricos: características das figuras 

geométricas planas e espaciais; grandezas, unidades de medida e escalas; 

comprimentos, áreas e volumes; ângulos; posições de retas; simetrias de 

figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança de triângulos; teorema 

de Tales; relações métricas nos triângulos; circunferências; trigonometria do 

ângulo agudo. 

• Conhecimentos de estatística e probabilidade: representação e 

análise de dados; medidas de tendência central (médias, moda e mediana); 

desvios e variância; noções de probabilidade. 

• Conhecimentos algébricos: gráficos e funções; funções algébricas 

do 1.º e do 2.ºgraus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas; 

equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e funções 

trigonométricas. 

• Conhecimentos algébricos/geométricos: plano cartesiano; retas; 

circunferências; paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equações.  

 

 MATRIZ ENEM:  
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 H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 

representações dos números e operações - naturais, inteiros, racionais 

ou reais.  

 H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.  

 H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.  

 H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de 

argumentos sobre afirmações quantitativas.  

 H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos numéricos. 

 H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação 

entre grandezas.  

 H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre 

grandezas.  

 H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

 H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para 

a construção de argumentação.  

 H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos algébricos. 

 H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer 

inferências.  

 H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou 

gráficos.  

 H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como 

recurso para a construção de argumentos. 

 H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um 

conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados 

agrupados (não em classes) ou em gráficos.  

 H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de 

estatística e probabilidade.  
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 H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso 

para a construção de argumentação.  

 H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos de estatística e probabilidade. 

 
 MATRIZ DIAGNÓSTICA UFF - aqui os conteúdos foram explicitados 

nas habilidades: 

 

 D1 – Resolver problemas envolvendo números reais, suas 

representações, significados, operações e relações de ordem. 

 D2 – Utilizar expressões algébricas para generalizar propriedades 

numéricas apresentadas por meio de casos particulares. 

 D3 – Resolver problemas envolvendo manipulações algébricas 

elementares (fatorar ou simplificar expressões algébricas, associar as 

raízes reais de polinômio à sua decomposição como produto de fatores 

polinomiais de 1º grau, utilizar produtos notáveis, completar quadrados e 

tratar expressões contendo radicais ou valor absoluto). 

 D4 – Compreender os elementos inerentes ao conceito geral de função 

(domínio, contradomínio, imagem, conjunto imagem, definição algébrica 

e domínio de validade, representação gráfica). 

 D5 – Relacionar a definição algébrica de uma função real (função afim, 

quadrática, trigonométrica, exponencial ou logarítmica) e sua 

representação gráfica. 

 D8 – Resolver problemas envolvendo funções, seus gráficos e/ou 

variações (função afim, quadrática, trigonométrica, exponencial ou 

logarítmica). 

 D17 – Utilizar dados apresentados por meio de gráficos e/ou tabelas na 

realização de inferências ou construção de argumentos. 

 D18 – Resolver problema envolvendo o cálculo/interpretação de 

medidas de tendência central e/ou medidas de dispersão. 

 D19 – Resolver problema envolvendo o cálculo da probabilidade de 

eventos simples. 



18 
 

 D20 – Resolver problema por meio de técnicas de contagem. 

 

 

1.2 ELABORAÇÃO DOS ITENS E DA PROVA  

 

Para a elaboração dos itens, foi necessário um longo estudo de cada 

habilidade, pois para que os mesmos fossem considerados de alta qualidade, 

deveriam apresentar uma estrutura adequada ao objetivo do exame que foi 

aplicado. Um item tem a seguinte composição: 

 Texto-base: É utilizado para estimular o aluno a encontrar algum 

recurso para a resolução do problema, ou seja, são referências para a 

resposta. Para o aluno encontrar uma solução para o item é preciso que 

ele consulte o texto-base e faça uma interpretação e/ou análise de seus 

elementos, podendo ser recursos visuais, gráficos e textuais. A escolha 

de um texto-base deve se basear em critérios como: ser adequado ao 

conteúdo e à habilidade, evitar abordagens fora do contexto, muito 

genéricas ou restritivas. 

 

 Enunciado: Complementa o texto-base, a fim de propor ao aluno a 

resolução da questão. Possui uma ligação direta com a habilidade que 

se pretende avaliar. No enunciado devem-se apresentar todas as 

informações que o aluno precisa para se situar sobre o que o item 

aborda e que é objeto de análise. Essas informações devem ser 

suficientes para que ele compreenda claramente qual é o problema 

proposto e de que forma deve resolvê-lo. 

 

 

 Alternativas: São as respostas de cada item e se apresentam 5 opções, 

sendo somente uma correta, o gabarito (o qual não pode deixar o 

estudante com dúvida). Nas alternativas não se devem misturar 
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assuntos, criar detalhes para mudar o foco, ou introduzir palavras que 

são pistas de resposta. 

 

 Distratores: São as alternativas que apresentam respostas incorretas. 

Essas respostas devem ser plausíveis em relação à habilidade da 

questão, ou seja, devem ser alcançáveis por estudantes que não são 

proficientes na habilidade que o item busca medir. Ou seja, para 

construir os distratores, deve-se refletir sobre quais são os erros 

comumente associados à não proficiência na habilidade medida, 

hipoteticamente cometê-los, e encontrar as respostas que deles 

decorrem. É fundamental que cada item da prova seja revelador não 

apenas diante do acerto, mas também diante do erro. Para se avaliar a 

qualidade dos distratores, uma boa prática consiste em 

elaborar justificativas para cada um deles. Na justificativa, é explicado 

o raciocínio que o aluno segue na falta de um conhecimento ou 

habilidade, confirmando a necessidade de retomada do assunto. As 

justificativas são grandes aliadas das intervenções pedagógicas, porque 

esclarecem quais lacunas de aprendizado estão ligadas a cada 

alternativa. Assim, uma análise da taxa de marcação de cada alternativa 

norteia o professor a respeito dos pontos que devem ser reforçados 

durante as aulas. Segue abaixo um quadro que explica didaticamente a 

elaboração de um item: 
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Figura 1 - Elaboração de um item. 

 

Para a elaboração da prova, assim como seus itens, é necessário 

dividir em etapas. A primeira etapa consiste no delineamento do conteúdo da 

disciplina. Na avaliação da aprendizagem é de extrema importância definir os 

objetivos para cada item, assim como a elaboração de uma Matriz de 

Referência para as avaliações. A segunda etapa consiste em decidir qual é o 

tipo mais adequado de questão, tanto a natureza do conteúdo quanto a 

complexidade da habilidade. Na terceira etapa, cria-se a estrutura a partir da 

problematização, que tem como objetivo transformar um conhecimento em uma 

situação-problema. É nesse processo que o elaborador encontra recursos para 

compor e redigir uma situação-problema bem contextualizada. Também, é a 

fundamentação teórica e a revisão bibliográfica que fornecem subsídios para a 

criação de distratores, que sejam respostas plausíveis, evitando-se alternativas 

inventadas ou mentirosas que pouco ou nada contribuem para a avaliação. Na 

quarta etapa, o professor redige a instrução. Diferente do enunciado, que 

apresenta o problema ou situação problema, a instrução é uma orientação que 

indica para o aluno de que forma ele deve responder o item. É de suma 

importância destacar que a sequência dos itens foi pensada de forma que não 

seguisse uma ordem do mais fácil para o mais difícil, pois se acredita que tal 
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fato desestimularia o estudante com mais dificuldade. Portanto, a sequência foi 

elaborada de tal forma que após dois itens de nível médio ou difícil, o próximo 

seria um item de nível fácil, assim, desta forma o estudante com maiores 

dificuldades se sentiria motivado a continuar realizando a prova. 

 

1.3 APLICAÇÃO DA PROVA DIAGNÓSTICA 

 

O teste diagnóstico do segundo semestre de 2017 foi realizado no dia 

25 de agosto de 2017, para os estudantes do turno da manhã e da noite. A 

prova foi realizada pelos estudantes dos cursos de matemática, física e 

estatística, divididos entre bacharelado e licenciatura, totalizando 128 

estudantes. Ela foi aplicada pelo professor Carlos Mathias, com duração de 4 

horas. 

 

1.4 A TEORIA CLÁSSICA DOS TESTES 

 

A TCT é uma teoria estatística que constrói atributos para os itens que 

compõem um teste específico, em meio à análise do desempenho dos seus 

participantes. Dentre os dados numéricos gerados pela TCT, para cada item, 

estão o percentual de acertos, o percentual de escolha de cada alternativa e os 

coeficientes bisseriais, dentre outros. Todos esses dados referem-se apenas 

ao grupo de participantes daquele teste específico, isto é, um mesmo item 

poderá ter estatísticas clássicas distintas, se for aplicado em grupos diferentes, 

ou se compuser provas diferentes. Mesmo diante de amostras aleatórias e 

representativas de participantes, não é viável se utilizar os dados da TCT para 

se inferir comparações entre testes distintos que tenham sido aplicados em 

anos diferentes, por exemplo. Por isso, a TCT resume uma perspectiva 

pontiaguda e local, útil à dissecação pedagógica dos itens no contexto do teste 

que compõem e dos participantes, mas inadequada para a análise dos 

objetivos educacionais em uma perspectiva histórica mais ampla. Ainda que os 

dados da teoria clássica sejam referentes ao grupo de participantes que 
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fizeram aquele teste especificamente, os comentários pedagógicos que os têm 

por base apresentam análises que se apoiam em evidências empíricas, obtidas 

sobre amostras representativas (no caso de itens provenientes de testes de 

larga escala nacionais), que são fontes riquíssimas de pesquisa para o 

professor. 

Após a aplicação da prova, é feita uma análise de dados, baseada na 

Teoria Clássica dos Testes (TCT), onde ao construí-la, é pensada na prova 

como um todo, em que cada questão constrói um conjunto coerente, a fim de 

colaborar para uma análise de domínio de conhecimento e habilidades, 

exatamente o que se procura na realização desse exame. A TCT compreende 

um conjunto de conceitos e técnicas que tem sido utilizado como base para o 

desenvolvimento de numerosos instrumentos de medidas e como ponto de 

referência para abordagens de medidas psicométricas (DeVellis, 2006).  A TCT 

tem como objetivo fundamental o resultado total obtido por determinada pessoa 

em um teste, baseando-se em sete postulados, que assumem que os erros 

aleatórios da medida devem ser independentes, em qualquer circunstância.  

 

CAPÍTULO 2 - CONTEXTO HISTÓRICO 

 

2.1 A ANÁLISE DE ERROS EM INVESTIGAÇÕES 

     

A investigação dos erros dos estudantes, assim como suas dificuldades 

e obstáculos em qualquer nível de ensino na matemática vem sendo 

desenvolvida e cada vez mais aprimorada. A pesquisa sobre análise de erros 

contribui de forma significativa para o professor em formação, e também para o 

professor em formação continuada. Acredita-se que ao preparar o professor 

para encontrar diferentes erros nas turmas que irá atuar, ele terá uma maior 

capacidade de elaborar alguma proposta didática que revise os conteúdos de 

maior dificuldade nas turmas, e assim os estudantes sejam capazes de 

explorar seus erros para que possam aprender com eles. Cury ao refletir sobre 

análise de erros comenta: 
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Os erros cometidos pelos estudantes são bons exemplos das 
dificuldades que os futuros docentes vão enfrentar, mas também os 
erros cometidos por eles próprios são importantes, porque mostram 
quais aspectos dos conteúdos não foram bem compreendidos 
durante seus cursos de formação, inicial ou continuada. Assim, 
discutir erros, buscar estratégias para superá-los e planejar atividades 
em que esses erros possam se tornar observáveis, são ações que 
devem fazer parte da formação do professor. (CURY, 2013, p.550) 

 

       Utilizar esta metodologia de ensino na escola ou na sala de aula 

afeta positivamente o trabalho do professor, tanto na escola quanto na 

universidade, pois o erro é visto como uma possibilidade de intervenção, e 

quando a resolução de um problema ou questão é examinada, possibilita ao 

professor a descoberta de quais as estratégias, tanto certas quanto erradas, 

que o aluno utilizou para chegar àquele resultado, e assim observa-se as 

dificuldades em tal conteúdo apresentado, e dessa forma o professor pode agir 

sobre os erros. Silva e Buriasco defendem a ideia de que: 

[...] a atitude de analisar constantemente a produção escrita dos 
estudantes contribui para que o professor possa refletir sobre o 
planejamento, desenvolvimento e avaliação da sua prática 
pedagógica. Assim, evidencia-se a relevância de uma prática 
avaliativa que se configure, não só, pela identificação de dificuldades, 
mas prioritariamente pelo reconhecimento da existência de 
conhecimento, tanto nos erros quanto nos acertos dos estudantes. 
(Silva; Buriasco, 2006, p.3) 

 

Serão apresentadas abaixo as ideias de seis pesquisadores em análise 

de erros, onde tais contribuições são de suma importância para esta pesquisa, 

e também contribuem para uma melhor formação dos estudantes e dos 

professores em formação continuada. 

 Edward Lee Thorndike  

Thorndike (1936) desenvolveu a lei do exercício – “o uso fortifica e o 

desuso enfraquece as conexões mentais” – e a lei do efeito – “as conexões 

acompanhadas ou seguidas de estados de satisfação tendem a fortalecer-se; 

as conexões acompanhadas ou seguidas de estados de aborrecimentos, 

tendem a enfraquecer-se” (p.78).  A segunda lei, ao levar para a sala de aula, 
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Thorndike acredita que os interesses dos estudantes devem ser respeitados, 

pois desta forma, o estudante se vê motivado a continuar estudando, e 

consequentemente “transformar” o seu erro em uma resposta correta. Por outro 

lado, o estudante quando se encontra em uma situação de desconforto, onde 

se vê apenas errando um exercício, sem chegar a uma conclusão da resposta 

correta, se cansa e assim se desmotiva a continuar seus estudos. Desta forma, 

Thorndike acreditava que era importante incentivar as práticas de realização de 

cálculos, descrevendo os tipos de exercícios que deveriam ser recomendados 

para motivar o estudante. E explica como: 

Consideremos o caso da cópia dos números que se devem somar, 
subtrair ou multiplicar. O esforço visual inerente à cópia dos números 
é, minuto a minuto, muitas vezes superior ao esforço exigido pela 
leitura. E, se a criança tem outros deveres a fazer, o trabalho 
monótono tende a levá-la ao erro, ainda que ponha o melhor dos 
seus esforços e de sua vontade na execução da tarefa. Então, o 
raciocínio que aritmeticamente faz certo, dá resultado errado e a 
criança fica desanimada. (p. 27) 

Thorndike foi um dos primeiros a estudar os erros dos estudantes, 

contribuindo de forma significativa para pesquisas futuras, embora seu método, 

que é baseado na repetição dos exercícios, tenha sido criticado por outros 

pesquisadores. 

 

 Jacques Salomon Hadamard 

O próximo pesquisador é Hadamard, um matemático que defendia a 

diferença entre experimentos e a matemática. Ele considerava que um 

matemático quando percebia seu erro, imediatamente iria corrigi-lo, porém sem 

dar atenção ao raciocínio que o levou a cometer este erro. Dessa forma, essa 

cultura se disseminou entre os estudantes e professores de matemática, que 

procuravam de certa forma esconder os erros, sem utilizá-los para entender as 

dificuldades presentes nos estudantes. 

Hadamard acreditava na psicologia dentro do estudo da criação da 

matemática e indicava quatro estágios da invenção: preparação, incubação, 

iluminação e apresentação do resultado final. Hadamard entendia que um 

professor ao ensinar um certo conteúdo, não mostrava a composição que 
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levaria ao resultado final. Porém, um estudante quando compreende o 

processo, ele aprende a matemática, mas se ele não compreende o erro 

presente, ficará perdido e não irá conseguir superar seus erros. 

 

 Vadim Andrevich Krutetskii 

Um novo caminho nas pesquisas sobre os erros dos estudantes se deu 

com Krutetskii, que dá ênfase a necessidade de analisar o procedimento 

realizado e não apenas a resposta final na resolução de algum exercício de 

matemática, gerando assim uma discussão aprofundada sobre as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes, aproveitando os erros e auxiliando os 

estudantes a reconstruir o conhecimento adquirido. Krutetskii teve sua 

pesquisa com foco na investigação das habilidades matemáticas dos 

estudantes e define “habilidade para aprender matemática” como um conjunto 

de: 

[...] características psicológicas individuais (primariamente, 
características de atividade mental) que respondem às exigências 
das atividades matemáticas escolares e que influenciam, sendo 
iguais todas as outras condições, o sucesso no domínio criativo da 
matemática como uma disciplina escolar – em particular, um domínio 
relativamente rápido, fácil e completo do conhecimento das destrezas 
e hábitos em matemática (Krutetskii, 1976, p.75) 

 

Krutetskii se desviou das pesquisas tradicionais sobre erros, ele testou 

exercícios e problemas em diversos conteúdos matemáticos, para assim, 

coletar e analisar as respostas dos estudantes, estudando a fundo seus erros, 

contribuindo de forma significativa para as futuras pesquisas em análises de 

erros. 

 Allen Newell e Herbert Simon 

As pesquisas de Newell e Simon originam-se na ideia de elaborar um 

programa computacional que simulava o comportamento de um estudante ao 

resolver um dado problema. Os pesquisadores não acreditavam que era 

possível comparar um comportamento de um computador com o de uma 

pessoa, mas que “um programa é, nada mais, nada menos, do que uma 
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analogia para o comportamento de um organismo, assim como uma equação 

diferencial o é para o comportamento do circuito elétrico que ela descreve” 

(p.153). 

Newell e Simon (1972) fizeram uma análise de três atividades dadas a 

estudantes: um problema de lógica, um jogo de xadrez e um problema de 

criptaritmética chamado “Donald + Gerald = Robert”. Na última tarefa, os 

estudantes foram instruídos a pensarem em voz alta, para que suas 

conclusões fossem gravadas e depois transcritas, para assim dar origem aos 

protocolos. Ao dar início no processo de análise, os pesquisadores quebravam 

o protocolo em pequenas partes codificadas, para depois fazer uma 

comparação entre esses protocolos gerados pelos estudantes e todas as 

possibilidades de resolver o problema. 

Newell e Simon acreditam que existem duas teorias, externa e interna 

a respeito da resolução de problemas. Na externa, é analisado os resultados 

finais dos problemas, porém a interna se atenta aos detalhes do processo, 

assim como as falhas e dificuldades dos mesmos. Assim, é necessário levar 

em consideração o nível compreensão matemática dos estudantes analisados. 

 

 Guy Brousseau 

A pesquisa de Brousseau se baseia nos erros constituídos em 

obstáculos didáticos, que são fundamentados em um conhecimento anterior 

que não foi totalmente adquirido pelo estudante. É possível aproximar os erros 

como obstáculos enfrentados pelos estudantes ao longo da educação básica, 

que dificultam a evolução da aprendizagem matemática. Brousseau acredita 

que: 

O erro não é somente o efeito da ignorância, da incerteza, do acaso, 
como se acredita nas teorias epiristas ou behavioristas da 
aprendizagem, mas o efeito de um conhecimento anterior, que tinha 
seu interesse, seu sucesso, mas que agora se revela falso, ou 
simplesmente inadaptado, Os erros desse tipo não são instáveis e 
imprevisíveis, eles são constituídos em obstáculos. (Brousseau, 1983, 
p.71) 
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Desta forma, os professores devem refletir e entender os erros como 

oportunidades de pesquisa e aprendizagem na área de análise de erros, e 

além de discutir e buscar soluções de intervenção no ambiente escolar e 

universitário. Mais ainda, Brousseau afirma que: 

Um obstáculo se manisfesta, pois, por erros, mas estes não são 
devidos ao acaso. [...] Além disso, esses erros, em um mesmo 
sujeito, são ligados entre si por uma fonte comum: uma maneira de 
conhecer, uma concepção característica, coerente ainda que não seja 
correta, um “conhecimento” antigo e que é bem sucedido em todo um 
conjunto de ações. (Brousseau, 1983, p. 173-174) 

 

Assim, Brousseau considera que os erros se apoiam em um 

conhecimento antecedente que não foi totalmente adquirido, mas parcialmente, 

o que se torna uma tarefa difícil vencer os erros cometidos pelos estudantes, 

uma vez que o professor terá a tarefa de desmistificar o uso do mesmo e 

trabalhar de forma que faça os estudantes construírem novas abordagens para 

aquele conceito adquirido. 

 

 Raffaella Borasi 

Raffaella Borasi teve sua pesquisa apoiada na construção do 

conhecimento através dos erros adquiridos pelos estudantes. Cury autora que 

também possui pesquisa em análise de erros, fundamentando-se em Borasi, é 

nos informa que: 

Além do papel tradicional da análise de erros, no sentido de identificar 
e classificar os erros cometidos pelos alunos e propor estratégias 
para eliminá-los, BORASI (1988) aponta outras possibilidades: usar 
os erros como instrumentos para explorar o funcionamento da mente 
(Piaget, Vergnaud); aproveitá-los como elementos fundamentais para 
o desenvolvimento de uma disciplina (Kuhn, Lakatos) [...] (Cury, 1995, 
p.45) 

A autora considerava que os professores não deveriam apenas passar 

seus conhecimentos, mas sim aproveitar os erros que os alunos cometiam em 

sala, incentivando-os a raciocinar e falar suas respostas, mesmo que ainda 

erradas, de forma que não se tornasse um momento frustrante para os 

estudantes, mas de aproveitamento de seus conhecimentos. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE ERROS 

 

3.1 ANÁLISE DE ERROS NA PROVA DIAGNÓSTICA  

 

      Ao implantar a análise de erros no formato de uma pesquisa 

investigativa, Bardin (1979) utiliza três etapas: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados. Ao transformar esse método para a prova 

diagnóstica, primeiro foi realizada uma análise sobre a prova e uma associação 

dos prováveis erros que seriam encontrados. Depois, foi criada uma planilha no 

Excel, com todas as ferramentas para análise de cada item do teste, onde foi 

possível observar uma por uma, e pesquisar a fundo as maiores dificuldades 

dos estudantes. Por fim, realizou-se a análise de cada uma das questões, 

chegando às conclusões dos maiores obstáculos dos estudantes na resolução 

da prova. Para chegar a essas conclusões, foram criados gráficos de 

frequência e porcentagem dos acertos e erros em cada uma das questões, 

para assim tornar a pesquisa mais aprofundada e sólida, a fim de compreender 

e ajudar os estudantes nas dificuldades que encontrarão ao decorrer do curso. 

Após a realização e correção da prova diagnóstica, os estudantes 

foram divididos em três grupos: o grupo G1, dos que obtiveram de 0 a 20 

acertos na prova, o grupo G2, dos que obtiveram de 21 a 40 acertos na prova, 

e por fim o grupo G3, dos que obtiveram de 41 a 60 acertos na prova. A 

pesquisa tem maior foco no grupo G1, que é o grupo dos estudantes que 

tiveram maior dificuldade na resolução da avaliação, porém em alguns 

conteúdos foi possível observar dificuldades por parte dos três grupos, que 

será mostrado em algumas análises gráficas. 

Para obter uma análise de erros mais concisa, é necessário conhecer 

alguns dados estatísticos, provenientes da Teoria Clássica dos Testes, 

chamados dados psicométricos, para elaborar o gráfico de acertos e erros de 

cada item e gerar comentários pedagógicos, os quais se destacam abaixo: 

 GAB: É o gabarito da questão, a resposta correta. 
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 DIFI: Representa o percentual de acertos do item, sendo um índice de 

dificuldade. 

 

 

 DISCR: índice de discriminação, significando a diferença (ACIM – 

ABAI) entre os percentuais de acerto dos 27% de alunos de melhor 

desempenho (ACIM) e dos 27% de alunos de pior desempenho (ABAI). 

Um índice de discriminação muito baixo (menor que 25) significa que o 

item não separou adequadamente os alunos de melhor e pior 

desempenho. Um índice de discriminação negativo indica que os alunos 

de pior desempenho tiveram um percentual de acerto maior do que os 

de melhor desempenho.  

 

 PERCENTUAIS DE RESPOSTAS: É a porcentagem em cada item 

respondido. 

 

 

 BISSE: coeficiente de correlação bisserial (entre -1 e 1) entre o acerto 

no item e escore na prova. É desejável que tal índice seja superior a 30. Os 

coeficientes bisseriais são coeficientes das correlações bisseriais entre 

cada opção de resposta (A, B, C, D, E) e o escore na prova. Esses 

coeficientes devem ser positivos para a opção correta (gabarito) e, 

desejavelmente, negativos para as demais. 

 

Abaixo segue um quadro que resume os dados da TCT: 

 



30 
 

 

Figura 2 - Quadro resumo dados TCT. 

 

 

3.2 ANÁLISE DE ERROS DOS ESTUDANTES 

 

Foi produzida uma planilha no Excel pelo professor orientador Carlos 

Mathias onde se tornou possível observar graficamente a evolução dos erros 

dos estudantes em cada grupo de desempenho, facilitando assim a exploração 

dos maiores obstáculos dos mesmos. Abaixo serão mostrados alguns itens de 

nível difícil, médio e fácil, assim como a análise de cada um de seus 

respectivos erros.  

Tem-se como primeiro exemplo, a questão 1, onde 40% dos 

estudantes assinalaram o gabarito (letra B). Desses estudantes que acertaram, 

é possível observar que do grupo de menor desempenho, apenas 18% 

marcaram a alternativa correta, enquanto no grupo de maior desempenho, 62% 

marcaram o gabarito. Veja: 
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Figura 3 - Questão 1. 

 

Figura 4 - Análise gráfica e percentual da questão 1. 
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Nota-se que o grupo G1 em sua maioria marcou a alternativa A (43%), 

que apenas desenvolve o produto notável (n+1)², mostrando que os estudantes 

não conseguiram compreender a sequência formada pela soma dos termos 

que faltavam para completar n², na qual se encontra o gabarito, letra B, onde 

apenas 18% marcaram. A alternativa C, marcada por 23% dos estudantes do 

grupo G1, indica que os estudantes entenderam o item como a soma de 

potência dos n termos de uma sequência. A alternativa D, marcada por 10% 

dos estudantes do menor grupo de desempenho apenas desenvolve o produto 

notável (n-1)², enquanto a alternativa E, escolhida apenas por 8% dos 

estudantes, mostra a soma dos termos pares de uma sequência. 

O próximo item que será analisado trata-se da construção de um vetor, 

dados dois pontos do plano cartesiano. Será possível observar que apenas 

26% dos estudantes que realizaram a prova acertaram o item. Desses 

estudantes, apenas 36% que fazem parte do grupo de melhor desempenho 

(G3) acertaram o item, enquanto apenas 15% dos estudantes do grupo de 

menor desempenho acertaram. Nota-se que esse item não conseguiu 

discriminar os dois grupos, pois embora seja uma questão de nível fácil, muitas 

escolas não trabalham mais o conceito de vetores no Ensino Médio e, portanto 

os estudantes entram na Universidade sem ter esse conhecimento prévio. 

Segue abaixo o item e seu gráfico de acertos e erros. 

 

Figura 5 - Questão 44. 
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Figura 6 - Análise gráfica e percentual da questão 44. 

Para a resolução desse item, foi necessário apenas subtrair as 

coordenadas dos pontos A e B para se alcançar o gabarito, letra A. Nota-se na 

análise gráfica deste item que o distrator B, onde os estudantes fizeram a 

subtração dos pontos B – A, foi marcado por 13% dos alunos pertencentes ao 

grupo de menor desempenho na prova. O distrator C, marcado por 38% dos 

estudantes do grupo G1, dava a ideia que esses realizaram a soma de A + B. 

Já na alternativa D, marcada por 13% dos estudantes do grupo G1, revela que 

eles possuem um conhecimento prévio errado de subtração de números 

inteiros, chegando a resposta (-4,-5). Finalmente, a alternativa E, escolhida por 

21% dos estudantes, mostra que esses realizaram o produto entre as 

coordenadas dos pontos A e B, chegando à resposta (-5,6). 

Ainda na questão 44 foi possível perceber que todos os grupos tiveram 

dificuldades na sua resolução, e também ao analisar o DIFI do item nos níveis 

da escala do ENEM em matemática, apenas 30% dos estudantes com nota 
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próxima a 800 acertaram a questão 44, enquanto apenas 12,5% dos 

estudantes com nota 500 acertaram o item, o que provém do fato do assunto 

vetores não ser cobrado no ENEM e, por isso, algumas escolas não ensinarem 

mais esse conteúdo.  

O terceiro item que será analisado exige um conhecimento básico de 

logaritmos e suas propriedades:  

 

Figura 7 - Questão 20. 

 

Figura 8 - Análise gráfica e percentual da questão 20. 
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O item destacado acima revela uma grande dificuldade por parte dos 

três grupos de desempenho, G1, G2 e G3, onde apenas 27% dos estudantes 

que realizaram a prova acertaram, sendo possível perceber que 40% dos 

estudantes do grupo G3 acertaram esta questão, enquanto 29% dos 

estudantes do grupo G1 a acertaram. 

Para a resolução desse item, o estudante deveria lembrar a definição 

de logaritmo para chegar ao gabarito, letra B. A alternativa A foi marcada por 

16% dos estudantes do grupo G1, ou seja, eles conseguiram encontrar o 

resultado x = 25, porém não lembraram que o logaritmando tem que ser 

positivo. A ideia para a alternativa E, marcada por 18% dos estudantes do 

grupo G1 é semelhante a alternativa A, onde eles consideraram o simétrico de 

25, -25 como parte do conjunto solução. No distrator C, marcado por 13% dos 

estudantes do grupo G1, além deles considerarem que o logaritmando pode 

ser negativo, também revela que este grupo não tinha um conhecimento prévio 

da definição de logaritmo. A ideia é semelhante para o distrator D, escolhido 

por 24% dos estudantes do grupo G1, apenas diferente no fato de que estes 

ficaram atentos de que o logaritmando não pode ser negativo. 

É importante destacar também que os estudantes pertencentes ao 

grupo G3 também tiveram bastante dificuldade para resolver esse item. Há 

uma diferença percentual muito pequena do gabarito (40%) para o distrator A 

(36%), o que mostra que embora tenham encontrado o resultado x = 25, esses 

estudantes não tinham o conhecimento prévio de que o logaritmando não pode 

ser negativo. Também é de suma importância destacar que apenas 30% dos 

estudantes que obtiveram nota próxima a 800 em matemática no ENEM 

encontraram o gabarito. 

A última questão que será analisada nesta pesquisa trata-se de um 

problema com simplificação algébrica e produtos notáveis. Segue abaixo a 

questão 13: 
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Figura 9 - Questão 13. 

 

Figura 10 - Análise gráfica e percentual da questão 13. 
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A questão 13 revela dificuldades por parte dos grupos G1 e G2, e só 

passa a ser compreendida de maneira correta no grupo G3. Nesse item, 28% 

dos estudantes que realizaram o teste diagnóstico encontraram o gabarito, letra 

A. Desses, 60% fazem parte do grupo de maior desempenho na prova, 

enquanto apenas 10% fazem parte do grupo de menor desempenho. 

Para encontrar a resposta correta dessa questão, o estudante deveria 

simplificar a expressão algébrica utilizando produtos notáveis para chegar ao 

resultado da letra A. A escolha da letra B, marcada por 21% dos estudantes do 

grupo G1, mostra que, eles não tinham o conhecimento anterior de 

simplificação ministrado no oitavo ano do Ensino Fundamental. O distrator C, 

marcado por 41% dos estudantes, revela uma confusão desses ao simplificar 

apenas os fatores 16 no numerador e -16 no denominador. A alternativa D foi 

escolhida por 21% dos estudantes do menor grupo de desempenho. Nota-se 

um erro de simplificação e operação com termos semelhantes, onde os 

estudantes cancelaram o fator x² e somaram 1+16 = 17 no numerador, e 4 + (-

16) = -12 no denominador. Finalmente, o distrator E, marcado apenas por 8% 

dos estudantes do grupo G1 revela uma dificuldade sem nenhum 

conhecimento prévio de simplificação de expressões e produtos notáveis. 

Após uma análise detalhada de cada item, bem como a análise de 

cada erro, foi possível visualizar que os erros dos estudantes ingressantes vêm 

de um saber prévio, onde entendem a teoria, mas não conseguem aplicar 

totalmente as habilidades desejadas, mostrando onde há as maiores 

dificuldades matemáticas. Destacam-se abaixo os conteúdos aos quais se 

referem às habilidades nas quais os estudantes, a se julgar pelo desempenho 

na prova demonstraram ter menor proficiência:  

 Funções (intervalos, gráficos, domínio e imagem); 

 Trigonometria (funções trigonométricas e círculo trigonométrico); 

 Sistemas lineares (escalonamento e matrizes); 

 Geometria analítica; 

 Vetores; 

 Análise combinatória e probabilidade; 
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 Logaritmo e exponencial; 

 Expressões; 

 Fatoração. 

 

CAPÍTULO 4 – QUESTIONÁRIO DE FATORES ASSOCIADOS 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

Após a aplicação do exame diagnóstico, durante a semana os 

estudantes tiveram que preencher o questionário de fatores associados, acerca 

de dados envolvendo sexo, cor autodeclarada, com quem mora, renda, 

município onde reside, onde cursou o ensino médio, grupo de entrada pelo 

SISU.  Após uma detalhada análise dos questionários preenchidos pelos 

estudantes, foi possível destacar alguns pontos de extrema importância para a 

produção desta pesquisa, que se encontram paralelamente com análise de 

erros feita no capítulo anterior. Com esta investigação de fatores associados foi 

possível descobrir os seguintes dados: 

 A maioria dos ingressantes na Universidade fazem parte do grupo de 

desempenho mediano e do menor desempenho, enquanto 

pouquíssimos estudantes que ingressaram fazem parte do maior grupo 

de desempenho. Também foi possível perceber que o grupo G3 é 

composto apenas por estudantes do sexo masculino. 

 

 Os grupos de desempenho G1 e G2 é formado apenas por pessoas 

declaradas pretas ou pardas, enquanto todo o grupo G3 é formado por 

pessoas declaradas brancas. 

 

 

 Foi possível notar que todo o grupo G3 mora com os pais, assim como a 

maioria dos grupos G1 e G2. Porém, alguns estudantes do grupo G1 
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moram sozinhos e alguns estudantes do grupo G2 moram em habitação 

coletiva (alojamentos, repúblicas etc.). 

 

 O grupo G1 é formado pelos estudantes com menor renda (abaixo de 

R$1873,99) o grupo G2 é composto pelos estudantes que possuem 

renda entre R$1874,00 e R$9369,99, e o grupo G3 é formado pelos 

estudantes com renda entre R$1 874,00 e R$4 684,99. 

 

 

 O grupo G1 possui somente estudantes que moram em municípios 

fluminenses como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O grupo G2 

tem a sua maioria moradora do Rio de Janeiro e o grupo G3 é 

distribuído em estudantes moradores no Rio de Janeiro e São Gonçalo. 

 

 Observou-se que a grande maioria dos estudantes do grupo G1 concluiu 

o ensino médio em uma instituição pública de ensino, o grupo G2 ficou 

dividido entre escola pública, particular com bolsa e particular sem bolsa, 

enquanto todos os estudantes do grupo G3 concluíram o ensino médio 

em uma escola particular sem bolsa. 

 

 Foi possível analisar que os estudantes do grupo G1 em sua maioria 

fazem parte de algum grupo de cotas, e poucos fazem parte do grupo de 

ampla concorrência, enquanto a maioria do grupo G2 pertence ao grupo 

de ampla concorrência e poucos aos grupos de cotistas e todo o grupo 

G3 ingressou pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) com ampla 

concorrência. 

 

 

4.2 PERFIL DOS ESTUDANTES INGRESSANTES 

 

Abaixo, encontram-se os gráficos circulares dos grupos G1, G2 e G3, 

de acordo com a análise feita na seção anterior, assim como os gráficos dos 

dados socioeconômicos mais importantes para esta pesquisa. 
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 Grupos de desempenho: 

 

 De 1 a 20 acertos: 34,5% 

 De 21 a 40 acertos: 58,6% 

 De 41 a 60 acertos: 6,9% 

 

 

Figura 11 - Gráfico de setores dos grupos G1, G2 e G3. 

 

 

 Sexo: 
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Figura 12 - Análise gráfica do sexo dos estudantes. 

 

Figura 13 - Gráfico de setores do sexo dos estudantes. 
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 Masculino: 65,4% 

 Feminino: 34,6% 

 

 Cor (autodeclarada): 

 

Figura 14 - Análise gráfica da cor autodeclarada dos estudantes. 
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Figura 15 - Gráfico de setores da cor autodeclarada dos estudantes. 

 

 Branca: 61,5% 

 Parda: 30,8% 

 Preta: 7,7% 

 

 Mora com: 
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Figura 16 - Análise gráfica dos estudantes que moram sozinhos, com os pais ou em habitação 
coletiva. 
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Figura 17 - Gráfico de setores dos estudantes que moram sozinhos, com os pais ou em 
habitação coletiva. 

 

 Pais: 92,3% 

 Sozinho, em local próprio: 3,8% 

 Habitação coletiva: 3,8% 

 

 Renda: 
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Figura 18 - Análise gráfica da renda familiar dos estudantes. 
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Figura 19 - Gráfico de setores da renda familiar dos estudantes. 

 

 De R$1874,00: 52% 

 De R$1874,00 a R$4684,99: 28% 

 De R$937,00 a R$1873,99: 8% 

 De R$4685,00 a R$9369,99: 8% 

 Até R$937,00: 4% 
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 Município de Residência: 

 

Figura 20 - Análise gráfica dos municípios de residência dos estudantes. 
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Figura 21 - Gráfico de setores dos municípios onde residem os estudantes. 

 Rio de Janeiro: 38,5% 

 São Gonçalo: 30,8% 

 Niterói: 15,4% 

 Belford Roxo: 3,8% 

 Macaé: 3,8% 

 Itaboraí: 3,8% 

 Maricá: 3,8% 

 

 Ensino Médio 
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Figura 22 - Análise gráfica da formação do Ensino Médio dos estudantes. 
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Figura 23 - Gráfico de setores de onde os estudantes cursaram o Ensino Médio. 

 

 Pública: 42,3% 

 Particular sem bolsa: 42,3% 

 Particular com bolsa: 7,7% 

 Não realizou regular: 7,7% 
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 SISU 

 

Figura 24 - Análise gráfica do grupo de entrada pelo SISU dos estudantes. 
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Figura 25 - Gráfico de setores do grupo de entrada pelo SISU. 

 

 Ampla concorrência: 50% 

 L2 (cor + renda < 1,5 s.m.): 15,4% 

 L3 (cor + EM público): 15,4% 

 L9 (deficiente + renda < 1,5 s.m.): 15,4% 

 6: 3,8% 

A análise do questionário socioeconômico e dos gráficos são de grande 

importância para a fundamentação desta pesquisa, pois é através dessa 

análise que se torna possível perceber alguns fatos decisivos no cotidiano no 

estudante. Tais fatos são destacados abaixo: 

 Metade dos estudantes ingressaram por meio de cotas no SISU; 

 Mais da metade dos estudantes ingressantes concluíram o Ensino 

Médio em escola pública, escola particular com bolsa, ou por meio de 

supletivo; 
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 Um pouco menos da metade dos estudantes residem em municípios 

distantes da Universidade, como São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, entre 

outros; 

 Os estudantes do grupo G1 possui renda familiar inferior a R$1874,00. 

É possível perceber a correlação entre a nota de desenvolvimento na prova 

diagnóstica, nota no ENEM e renda dos estudantes para a formação dos 

grupos de desempenho G1, G2 e G3, sendo essa a realidade que a 

Universidade precisa lidar, de forma a contribuir para o sucesso durante a 

graduação desses indivíduos. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DAS NOTAS DO ENEM – MATEMÁTICA 

 

Abaixo, encontra-se uma análise estatística da nota de matemática dos 

grupos G1, G2 e G3 no ENEM, que possibilitou perceber que os estudantes do 

grupo G1 obtiveram entre 560 e 720 pontos, os estudantes do grupo G2 

obtiveram entre 650 e 800 pontos, e os estudantes do grupo G3 obtiveram 

entre 790 e 850 pontos. Encontra-se também uma avaliação histórica das 

notas do ENEM – Matemática, onde constata-se que as notas no ENEM foram 

maiores que 600 pontos. 
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Figura 26 - Análise estatística do ENEM - matemática. 

 

Figura 27 - Avaliação histórica do ENEM - Matemática. 

 

Historicamente, os estudantes que ingressam na UFF possuem uma 

pontuação mediana, o que pode significar que muitos desses estudantes 

trazem uma defasagem de conteúdos matemáticos que deveriam ter adquirido 
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no Ensino Médio, e que por uma série de fatores associados não o foram, o 

que implica na provável dificuldade em disciplinas do primeiro período. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O teste diagnóstico tem alta confiabilidade e sua validade é 

comprovada ao comparar com os resultados do ENEM. Foi confirmada 

também, ao analisar os fatores associados no questionário preenchido pelos 

estudantes, uma importante correlação entre a renda, nota do ENEM e os 

grupos de desempenho, ou seja, é verificada a existência de um fator social no 

desempenho dos estudantes tanto no ENEM quanto no teste. A porcentagem 

dos estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas é 

equivalente a porcentagem de estudantes que cursaram o Ensino Médio em 

escolas particulares. Como essa é a realidade da UFF, é preciso que a mesma 

saiba lidar com esse fato. 

Ao fazer a análise de erros de cada item da prova diagnóstica dos 

grupos de desempenho, foi comprovado que a maioria dos alunos ingressam 

na UFF sem o conhecimento prévio da matemática que deveria ter sido 

abordada no Ensino Médio, mas que é cobrada como pré-requisito pelas 

disciplinas iniciais de ciclo básico dos cursos de Matemática, Física, Estatística 

e das Engenharias. 

Nota-se que os estudantes dos grupos G1 e G2 necessitam de um 

atendimento diferenciado, com atenção voltada aos conteúdos matemáticos 

que são considerados pelos professores como “vistos no Ensino Médio”, mas 

que esses estudantes desconhecem. Em sua maioria, como mostrado no 

capítulo quatro, esses estudantes entraram por meio de ações afirmativas, com 

isto, é de extrema importância que os professores das disciplinas iniciais 

adotem práticas de inclusão desses estudantes, como por exemplo, aulas e 

atividades extras, bolsas de apoio, entre outras. 

A falta de apoio a esses indivíduos irá acarretar uma possível evasão 

ao longo do período, o que acontece historicamente ao longo das graduações. 
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A adoção dessas práticas citadas anteriormente objetiva a diminuição do 

abandono dos cursos, assim como uma motivação para a formação de 

profissionais interessados e preocupados com o futuro de seus alunos em sala 

de aula.  

Nas disciplinas de primeiro e segundo período, o tratamento de alguns 

conceitos deve ser dado desde o início, como por exemplo, vetores, matrizes e 

sistemas lineares, pois a maioria dos estudantes não possui os conhecimentos 

básicos de geometria analítica e álgebra linear. A mesma prática deve ser 

adotada com os conceitos de logaritmo e exponencial, funções (domínio, 

contradomínio, imagem, estudo de sinal, composição de funções e funções 

trigonométricas), expressões e fatoração, para que os estudantes tenham um 

bom desempenho nas disciplinas de pré-cálculo e matemática básica.  

Foi possível notar que os estudantes dos grupos G1, G2 e G3 possuem 

apenas o conhecimento básico de probabilidade e análise combinatória, o que 

também é preocupante, pois demonstra que há profissionais que possuem 

dificuldades em ensinar estes conteúdos no Ensino Médio. Com isto é 

necessário que se faça uma proposta diferenciada também nesses conteúdos 

para os estudantes ingressantes, pois muitos entram e se formam na UFF com 

dificuldades nesses temas, objetivando desmistificar o “medo” que muitos 

possuem de lecionar análise combinatória e probabilidade. 

É importante ressaltar que a partir do momento que os estudantes 

ingressam na UFF, é necessário que se sintam acolhidos e motivados a se 

dedicarem a essas disciplinas, não apenas do ciclo básico, mas ao longo de 

toda a graduação, para que obtenham sucesso no decorrer dos períodos, e 

que assim seja possível formar profissionais cada vez mais qualificados para 

atuarem em sala de aula, tanto no ensino público quanto no particular. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Matriz de Referência – Avaliação Diagnóstica da UFF 

Competência 1 – Compreender e utilizar conceitos fundamentais na resolução 

de problemas de matemática básica 

D1 – Resolver problemas envolvendo números reais, suas representações, 

significados, operações e relações de ordem. 

D2 – Utilizar expressões algébricas para generalizar propriedades numéricas 

apresentadas por meio de casos particulares. 

D3 – Resolver problemas envolvendo manipulações algébricas elementares (fatorar ou 

simplificar expressões algébricas, associar as raízes reais de polinômio à sua 

decomposição como produto de fatores polinomiais de 1º grau, utilizar produtos 

notáveis, completar quadrados e tratar expressões contendo radicais ou valor 

absoluto). 

D4 – Compreender os elementos inerentes ao conceito geral de função (domínio, 

contradomínio, imagem, conjunto imagem, definição algébrica e domínio de validade, 

representação gráfica). 

D5 – Relacionar a definição algébrica de uma função real (função afim, quadrática, 

trigonométrica, exponencial ou logarítmica) e sua representação gráfica. 

D6 – Identificar equações/inequações algébricas, sistemas de equações/inequações, 

ou funções que representam/modelam situações apresentadas na língua materna. 

D7  –  Resolver um sistema linear de equações/inequações de primeiro grau ou uma 

equação/inequação algébrica dada (equações/inequações polinomiais, exponenciais 

ou logarítmicas). 

D8  –  Resolver problemas envolvendo funções, seus gráficos e/ou variações (função 

afim, quadrática, trigonométrica, exponencial ou logarítmica). 

D9 – Compreender os conceitos fundamentais da Teoria dos Conjuntos (relações de 

pertinência e inclusão, operações entre conjuntos (união, interseção e diferença) e 

suas representações por diagramas). 

 

Competência 2 – Compreender conceitos fundamentais úteis à resolução de 

problemas em Geometria e Álgebra Linear 
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D10 – Resolver problemas elementares envolvendo a representação de pontos do 

plano ou do espaço por meio de coordenadas cartesianas. 

D11 – Reconhecer lugares geométricos clássicos no plano cartesiano (retas, 

parábolas, circunferências/elipses, regiões simples, semiplanos) a partir do 

conhecimento das equações/inequações algébricas que as definem, ou vice-versa. 

D12 – Resolver problemas elementares da geometria plana ou espacial (podendo 

envolver grandezas e medidas: comprimento, perímetro, área, volume, relações 

métricas e razões trigonométricas no triângulo retângulo)  

D13 – Resolver problemas envolvendo as entidades trigonométricas associadas a 

ângulos dados no círculo trigonométrico.  

D14 – Relacionar objetos tridimensionais e suas representações bidimensionais, vistas 

ou elementos. 

D15 – Resolver problema elementar envolvendo o conceito de vetor, seus elementos 

(módulo, direção e sentido) e operações (adição de vetores e multiplicação de vetor 

por escalar real). 

D16 – Resolver problemas envolvendo matrizes, seus elementos, tipos, operações 

(cálculo da soma, da diferença e do produto de matrizes – quando possível), e 

conceitos associados (matriz inversa, matriz transposta e representação matricial de 

um sistema linear de equações). 

 

Competência 3 – Compreender gráficos, conceitos e técnicas úteis ao 

tratamento da informação (Estatística Descritiva elementar) 

D17 – Utilizar dados apresentados por meio de gráficos e/ou tabelas na realização de 

inferências ou construção de argumentos. 

D18 – Resolver problema envolvendo o cálculo/interpretação de medidas de tendência 

central e/ou medidas de dispersão. 

D19 – Resolver problema envolvendo o cálculo da probabilidade de eventos simples. 

D20 – Resolver problema por meio de técnicas de contagem. 

 

Competência 4 – Compreender a estrutura lógica do discurso usualmente 

empregado em textos objetivos, descritivos e/ou científicos 
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D21 – Identificar proposição logicamente equivalente a uma proposição lógica 

apresentada na língua materna (proposição simples, composta 

(conjunções/disjunções), ou negação). 

D22 – Inferir a conclusão de um argumento a partir de suas premissas, de modo a 

torná-lo válido (regras de inferência). 

 


