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Resumo 

Focando na preparação dos alunos para os vestibulares 2013, foram realizadas seis aulas com alunos da 3ª 
série do Ensino Médio de uma escola pública do interior do Estado de São Paulo, durante um bimestre 

(agosto/setembro). As aulas foram realizadas semanalmente em horário extra classe, com duração de 60 

minutos. Foram trabalhados análise de tabelas e gráficos, conceitos de contagem, probabilidade e análise 

combinatória. Observou-se uma participação ativa dos alunos, que se mostraram, a cada aula, mais 
empenhados na aprendizagem dos conteúdos que poderiam utilizar nos vestibulares. Nesta comunicação 

apresentaremos o processo de elaboração e desenvolvimento dessas aulas pelos licenciandos do 

PIBID.CAPES-ICMC. 
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De acordo com Sparta, M., Gomes, W. B., Brasil, (2005) a atual lei de diretrizes 

e bases da educação (LDB 9394/96) não coloca como objetivo do ensino médio a 

preparação para o concurso vestibular, mas sim o desenvolvimento global do educando, 

a preparação básica para o trabalho e a cidadania. 

Dessa forma as escolas não preparam o aluno diretamente para o vestibular, mas 

os estimula a participar de provas classificatórias e a continuar os seus estudos em nível 

superior, pois esta é uma aspiração natural tendo em vista estudos que mostram 
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melhores condições de emprego e renda das pessoas com mais escolaridade 

(Desigualdade de Renda na Década: FGV/CPS, 2011). 

Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas, teve por objetivo em 

seus estudos mostrar que o aumento da escolaridade dos brasileiros se reflete 

diretamente na melhoria da renda. Ele analisou dados de 2000 a 2010 utilizando 

informações da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad) e a Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME), elaborando, posteriormente, uma tabela sobre as regiões e 

os Estados, destacando o efeito da educação sobre as populações branca, preta e parda. 

Os resultados obtidos, da década estudada, foram: enquanto a escolaridade dos 20% 

mais pobres da população cresceu 55,6%, a renda cresceu 49,5%; no grupo dos 20% 

mais ricos, enquanto a escolaridade subiu 8,12% , a renda subiu 8,9%. 

De acordo com os PCN’s (BRASIL, 2000) 

“as habilidades de descrever e analisar um grande 

número de dados, realizar inferências e fazer predições com 

base numa amostra de população, aplicar as ideias de 

probabilidade e combinatória a fenômenos naturais e do 

cotidiano são aplicações da Matemática em questões do mundo 

real que tiveram um crescimento muito grande e se tornaram 

bastante complexas” (p.44). 

 

Tais conceitos fazem parte do Bloco de Tratamento da Informação, cujos 

conteúdos são abordados desde as séries iniciais do Ensino Fundamental e são de 

extrema importância para a compreensão atual do mundo. 

Se pensarmos que a escola não tem apenas o papel de passar o conhecimento 

científico acumulado pela sociedade atual, mas também a de formar o cidadão 

consciente e crítico ativo da sociedade em que se encontra, saber interpretar e montar 

gráficos e tabelas, por exemplo, é essencial para essa compreensão crítica da realidade. 

Essa percepção é corroborada por Almeida (2007) que desenvolveu uma 

pesquisa sobre os temas políticos sociais com o objetivo a abordagem dos Temas 

Transversais/Político-Sociais nos livros didáticos de Matemática para o Ensino 

Fundamental, 3º e 4º ciclos especificamente. Ela utilizou uma amostra de cinco coleções 

de livros didáticos de Matemática para os 3º e 4º ciclos, as quais eram avaliadas e 

recomendadas pelo MEC, aplicando a técnica de Documentação Indireta e da Análise 

Direta. Com esse estudo, Almeida pôde perceber que há a preocupação com a formação 

do cidadão onde os livros, mesmo que de forma limitada, abordam os temas transversais 

para o alcance da formação do indivíduo como cidadão. 



Contudo, apesar de ser um conteúdo com grande potencial para desenvolver os 

temas político sociais em Matemática, usualmente os conceitos de probabilidade e 

análise combinatória são considerados difíceis pelos alunos e muitos desses alunos têm 

um preconceito quanto ao nível de dificuldade do vestibular. 

Além disso, e a despeito da importância deste conteúdo, o ensino-aprendizagem 

dos mesmos nas escolas está defasado devido a professores que possuem lacunas 

conceituais e/ou alunos que não se sentem despertados por esse aprendizado. 

Outro fator que interfere no ensino-aprendizagem dos conteúdos de análise 

combinatória é o pouco tempo destinado a essas aulas. Esse conteúdo, por diversas 

vezes, é abordado apenas no final do ano letivo, de uma forma superficial, ou nem 

chega a ser abordado. 

Para tentar preencher essas lacunas, buscamos preparar aulas mais dinâmicas, 

com primazia para a compreensão dos conteúdos antes da formalização dos conceitos 

matemáticos envolvidos, sob orientação da terceira autora e supervisão da quarta autora. 

Para elaboração dessas aulas, levantamos materiais didáticos e lúdicos de apoio 

e preparamos listas com exercícios retirados de vestibulares, para que o aluno pudesse 

mudar sua visão sobre a dificuldade que teria para ingressar no nível superior. 

 

Descrição das aulas 

Essas aulas foram realizadas às quartas-feiras, das 18h as 19h, tendo a 

participação voluntária de alunos oriundos de todas as turmas da 3ª série do Ensino 

Médio da escola, tanto do período diurno quanto do noturno. 

Durante as seis aulas, pretendíamos trabalhar os conceitos de tabelas e gráficos, 

probabilidade e análise combinatória. Dividimos esses conceitos da seguinte forma:  

 primeira aula: gráficos e tabelas; 

 segunda e terceira aulas: conceito de probabilidade; 

 quarta e quinta aulas: análise combinatória; 

 sexta aula: avaliação. 

A primeira aula, sobre tabelas e gráficos, resolvemos dar na sala de vídeo da 

escola, utilizando slides em PowerPoint, pois, dessa forma, os conteúdos ficariam mais 

visuais e os alunos poderiam entender de uma forma melhor. 

Começamos a apresentação dos slides mostrando uma tabela e um gráfico com 

os resultados da escola no ENEM 2012, para motivá-los a entenderem o assunto e até a 



participarem do ENEM 2013. Realizamos uma análise dos dados que a tabela e o 

gráfico continham, fazendo questões para que os alunos respondessem, a fim de 

identificarmos dificuldades na leitura e interpretação das informações expressas em 

diferentes formas. 

Logo após o estudo desses dados na tabela e no gráfico, apresentamos exemplos 

de diferentes tipos de gráficos: o de barras, o de linhas e o de setores, solicitando dos 

alunos a informação dos nomes de tais gráficos. 

Tentamos levar exemplos de gráficos com informações vistas no dia-a-dia para 

que a compreensão dos alunos fosse mais fácil, como já evidenciado por outros autores 

(VASCONCELOS, RÊGO, 2010). 

Após esse trabalho de motivação e tentativa de trazer os alunos para o tema, 

entregamos aos alunos uma lista de situações-problema e demos um tempo para que 

eles a resolvessem. 

O resultado obtido foi ótimo: os alunos conseguiram resolver muitos dos 

exercícios pedidos. A maioria apresentou dúvidas em outros temas como média, moda e 

mediana, que eram pedidos em um dos exercícios e não especificamente nos de análise 

das tabelas e gráficos, conteúdo no qual eles mostraram bastante domínio. Para os 

conteúdos que eles apresentaram dificuldades, tentamos explicar de uma forma 

sintetizada, para que dessem mais ênfase nas tabelas e nos gráficos do que nos temas 

paralelos. Nessa situação, conseguimos observar a importância da boa preparação do 

professor para improvisar em sua aula, ideia já determinada por Perrenoud. 

Na segunda aula começamos a trabalhar o conteúdo de probabilidade. Levamos 

materiais que confeccionamos em isopor como dados, moedas e uma urna com bolinhas 

coloridas. Utilizando os materiais levados, fomos dando exemplos para que os alunos 

pudessem deduzir o conceito de probabilidade simples. 

Antes da formalização, usávamos o termo possibilidade para que os alunos não 

se prendessem somente a memorizar o conteúdo mas, sim, a entender o que era e como 

era calculado. Depois de dado os exemplos, formalizamos os conceitos de espaço 

amostral, evento aleatório e probabilidade. Finalizar a aula, retornando aos exemplos 

dados com os materiais e solicitamos que os alunos identificassem quais eram o espaço 

amostral, o evento aleatório e a probabilidade de cada um. 

A terceira aula foi uma continuação da segunda. Retomamos os conceitos e 

entregamos uma lista com situações-problemas aos alunos. A lista foi preparada 



somente com exercícios retirados de vestibulares, para que os alunos se sentissem 

estimulados a se dedicarem à essas provas. 

Resolvemos todos os sete exercícios presentes na lista, com a participação ativa 

dos alunos. Percebemos que, para a próxima aula, seria interessante que os alunos 

tentassem resolver os exercícios sozinhos, mas ponderamos que não teríamos tempo 

para deixá-los tentar em sala; então resolvemos preparar duas listas, uma para a 

resolução em sala e a outra para que os alunos levassem para casa e tentassem resolvê-

la. Essas duas listas também foram preparadas com exercícios retirados de vestibulares. 

Nessa quarta aula o assunto abordado foi Arranjo, mas sem iniciar pela 

formalização, pois não estávamos interessados nesse tipo de abordagem por acreditar 

que os alunos ficam muito preocupados em memorizar as fórmulas, sem depois saberem 

em quais problemas podem aplicá-la. Optamos por desenvolver a compreensão das 

situações-problema e das operações que poderiam solucioná-las. 

A dinâmica da aula foi com exercícios retirados de vestibulares e de livros 

didáticos, para que chamasse a atenção dos alunos e eles se envolvessem mais na aula e 

se empenhassem para resolvê-los. Foi entregue a todos uma lista de exercícios para que 

não precisassem copiá-los da lousa e assim o tempo de aula seria mais bem aproveitado. 

Após todos os alunos receberem a lista os exercícios foram lidos e explicados. 

Demos um tempo para que eles tentassem resolver os exercícios sozinhos e conforme 

eles iam terminando, passávamos nas carteiras para corrigir e aqueles que tivessem 

solucionado corretamente eram convidados a colocar sua solução na lousa e explicar o 

modo como havia resolvido. Logo após, explicávamos de um modo mais formal. 

Isso envolveu uma maior dinâmica na sala, e também uma disputa saudável 

entre eles, pois quem acabasse primeiro e fizesse certo poderia colocar seu exercício na 

lousa e isso os estimulou. Não foi possível explicar todos os exercícios, mas escolhemos 

os principais e explicamos para que a resolução fizesse sentido para quem não 

conseguiu seguir o raciocínio do colega. 

Durante as explicações, que foram rápidas, devido ao pouco tempo, todos 

prestaram atenção e se mostraram interessados, perguntando bastante e dando novas 

sugestões para a resolução dos exercícios. Essa discussão foi considerada por nós muito 

construtiva, pois quando se trata de análise combinatória o modo de resolução não é 

único, e também pode não ser o correto, e essa discussão levou a essa análise por parte 

dos alunos e acreditamos tenha tornado o aprendizado mais significativo, pois 

potencializa a internalização e reflexão pelos próprios alunos. 



Na quinta aula o desenvolvimento foi quase o mesmo da anterior, porém os 

alunos não foram até a lousa resolver: a lista de exercícios foi entregue, resolvida e 

comentada junto com o pibidiano. 

Essa abordagem foi escolhida, pois na aula anterior não foi possível fazer todos 

os exercícios, e nessa aula, que preparamos mais exercícios ponderamos que a 

diversidade e treino seriam mais importantes. A estratégia foi, distribuir as listas, e dar 

tempo para que resolvessem o primeiro exercício, só então resolvíamos na lousa, depois 

mais alguns minutos, para que resolvessem o segundo, depois, correção na lousa e 

esclarecimento de dúvidas concomitante, e assim por diante. 

Durante as resoluções, que envolveram exercícios de Combinação e Permutação, 

foram feitos questionamentos para que os alunos conseguissem diferenciar estes 

conceitos do anterior, Arranjo, e só depois dessa diferenciação foram mostradas e 

explicadas as formulas de cada tipo de problema. 

As fórmulas foram apresentadas pois fazem parte do conteúdo, mas em 

momento algum as utilizamos apenas para resolver os exercícios, pois consideramos 

que a dependência de fórmulas não seja saudável para os alunos, alguns, com facilidade 

de decorá-las, podem não saber qual usar. 

Ressaltamos ainda que sempre haverá, em análise combinatória, um problema 

que eles nunca tiveram contato e que só o treino poderá determinar se eles usarão a 

técnica adequada e correta para a resolução desses problemas. 

Na última aula aplicamos uma avaliação, com sete questões que envolveram os 

conteúdos abordados: uma questão de tabelas e gráficos, três de probabilidade e três de 

análise combinatória. A média dessas notas foi de 4,4, sendo 22 notas maiores ou iguais 

a 5 e 21 notas menores que 5, totalizando a participação de 43 alunos no dia da 

avaliação, sendo a maior pontuação igual a 9 e a menor igual a 0,5. 

No exercício referente à tabelas e gráficos a maioria dos alunos acertaram e os 

que não conseguiram resolvê-lo foi por causa de uma má interpretação do enunciado. 

Nos três exercícios de probabilidade, a maior dificuldade foi a identificação dos 

elementos presentes no conjunto do evento. Eles souberam fazer o cálculo da 

probabilidade mas erraram quanto ao número de casos favoráveis ao evento dado. 

Nos exercícios de análise combinatória, os alunos se fixaram nas fórmulas e não 

conseguiram utilizá-las nos enunciados dados. Isso nos fez concluir que a melhor forma 

seria de mostrarmos mais formas de resolver os exercícios sem termos que utilizar as 

fórmulas, usando mais o raciocínio lógico. 



 

 

Considerações Finais 

Considera-se que o desenvolvimento dessas atividades pelo PIBID trouxeram 

várias contribuições para os professores em formação inicial, tais como aprendizagem 

da elaboração de uma aula com elementos inovadores (jogos didáticos, PowerPoint, 

questões de vestibulares), como para os alunos da escola básica, como a oportunidade 

de aprender conceitos de Estatística e probabilidade de uma outra forma, 

complementando os conteúdos vistos em sala. 

Destacamos que os alunos participaram de um simulado gratuito pela internet 

para o ENEM promovido por um jornal de grande circulação e se saíram bem 

(acertaram cerca de 65% do simulado). 

Consideramos que obtivemos um resultado satisfatório com as aulas e a 

avaliação feitas nesta escola pública do interior do Estado de São Paulo. Os assuntos 

trabalhados são considerados de difícil compreensão e mesmo assim, eles se mostraram 

interessados e participativos nas aulas dadas e, com o passar dessas aulas, percebemos 

um melhor desempenho por parte dos alunos nos conteúdos apresentados. 

Desta forma, acreditamos ter contribuído para a formação crítica desses alunos 

e consideramos ter conseguido aumentar as chances de alguns ingressarem na 

universidade, além de termos vivenciado experiências importantes para nossa 

aprendizagem da docência. 
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