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Resumo: O Presente artigo busca compreender o papel do ensino básico na causa das 

principais dificuldades encontradas por alunos que cursam os primeiros anos de uma instituição 

de ensino superior, para este intento foram assistidas três aulas da matéria de matemática no 

nono ano do ensino fundamental que tinham como tema o assunto Função Quadrática, nestas 

aulas constatou-se como problemas prioritários o compêndio do conteúdo citado e a exclusão 

do aluno como ser praticante do mesmo em sua rotina, dentro desse contexto foi sugerido 

algumas formas de melhorias para a problemática. Pretende-se dessa forma focar a importância 

do ensino de base adequado na formação de indivíduos pensantes, para que assim estes 

possam formar uma elite intelectual muito mais crítica e eficiente. 

Palavras Chaves: Abrangência, Cotidiano e Reforma. 

Abstract: The present article seeks to understand the role of education in the cause of the 

difficulties faced by students who attend the early years of an institution of higher education for 

this purpose were attended three classes in the field of mathematics in the ninth year of basic 

education that had as its theme the subject Quadratic Function in these classes was found as the 

priority problems of textbook content and the exclusion quoted the student as being a practitioner 

of it in his routine, in this context was suggested some form of improvements to the problem. The 

aim is thus to focus on the importance of elementary education, adequate training of thinking 

people, so that they can form an intellectual elite far more critical and efficient. 
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INTRODUÇÃO 

  Uma das principais dificuldades percebidas por alunos recém chegados ao 

ensino superior encontra-se na adaptação aos métodos disciplinares do mesmo, 

isso acontece principalmente devido a uma não preparação adequada no ensino 

básico, onde os educadores tendem a aplicar técnicas de  sintetização de 

assuntos, os quais posteriormente serão exaustivamente exigidos nas 

universidades, nesse sentido para demonstração será empregado o tema 

Função Quadrática visto na matéria de matemática, dentro deste contexto foi 

realizada uma pesquisa na Escola Municipal de Educação Básica Vereador 

Manuel Soares de Melo, localizada na cidade de Penedo- Alagoas, na qual foram 

assistidas três aulas do referido tema, e onde se pode notar as principais 

divergências entre as duas etapas da educação de um indivíduo. 



 

 

1.0 DIVERGÊNCIAS ENTRE O ENSINO SUPERIOR E ENSINO BÁSICO 

A didática educacional utilizada no curso superior tem analogia com a do ensino 

fundamental, de maneira que em determinados pontos estas se confundem.  

Colocando em evidência o ensino de matemática, em ambos os âmbitos pode-

se observar também discordâncias essenciais nessas técnicas de lecionar, entre 

as quais se podem destacar a priorização, no ensino básico, de alguns aspectos 

de determinados assuntos, situação a qual tem como causa principal o curto 

espaço de tempo disponível no ano letivo para a enorme demanda de temas a 

serem estudados, de modo a tornar dispensável alguns pontos que em 

universidades são primordiais, visto que as últimas buscam através de 

profissionais com qualificações especiais reforçar e aprofundar de maneira 

extremamente racional matérias vistas no passado.  

Dentro do que foi dito Julio Moreira em seu artigo A EFICÁCIA DA DIDÁTICA 

DO ENSINO SUPERIOR faz alusão a formação dos professores do ensino 

terciário. 

“(...) Para qualquer professor agora é necessário não apenas 

firmes conhecimentos na área que pretende lecionar, mas 

também de astúcia na área pedagógica para tornar o 

aprendizado mais eficaz. Além disso, é necessário que o 

professor universitário tenha conhecimento de mundo, de ser 

humano, de ciência e de educação, compatível com as 

características de sua função.” 

1.1 PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS DO ENSINO BÁSICO E MELHORIAS PARA 

AS MESMAS. 

 O assunto Função Quadrática transmitido no Nono ano do Ensino Fundamental 

e também no primeiro período do Curso Superior de Licenciatura em 

Matemática, vem se mostrando um marcante exemplo da situação exposta, isso 

porque este é um assunto com vasto conteúdo teórico, o qual, no curso básico, 

inúmeras vezes tem sido omitido, em parte, com intuito de focalizar 

principalmente a aplicação prática do mesmo, evidenciando dessa forma, entre 

outros fatores, a tentativa de manter os estudantes engajados no assunto, essa 

condição foi constatada com nitidez na pesquisa executada. 

Nesse estudo foi observado também que a supressão da teoria do conteúdo 

mencionado tem como conseqüência a mecanização da resolução dos cálculos 

dos mesmos, o que no ensino terciário é tido como déficit devido à necessidade 

da compreensão científica, inclui-se nesse aspecto a utilização de termos 

próprios desta matéria, largamente exigidos na universidade e tão pouco 

trabalhados nessa iniciação. A aplicação das funções quadráticas no cotidiano 

ajudaria na resolução de problemas que viriam a ser trabalhados no futuro, 

sendo este tipo de demonstração teórica extremamente necessária e igualmente 

negligenciada. O detalhamento dos cálculos do mesmo assunto mostra-se 



 

 

similarmente preciso para a compreensão estudantil enquanto a utilização de 

jogos e competições poderia ser usada como um estímulo ao interesse do 

educando, dentro do que foi exposto Aparecida Francisco da Silva e Helia Matiko 

Yano Kodama explicam que: 

“(...) a participação em jogos de grupo permite conquista 
cognitiva, emocional, moral e social para o estudante, uma vez 
que poderão agir como produtores de seu conhecimento, 
tomando decisões e resolvendo problemas, o que consiste um 
estímulo para o desenvolvimento da competência matemática e 
a formação de verdadeiros cidadãos.” 
 

Ainda nesse sentido poderiam ser feitas aulas práticas que ajudariam a manter 

a atenção do aluno e o ensinar a situar as funções em atividades rotineiras, 

criando neste uma ótica abrangente da matemática e fazendo com que o mesmo 

a perceba no mundo. Esse tipo de trabalho também poderia eventualmente ser 

aproveitado na formulação de problemas passados diariamente em classe, outro 

fator a ser explorado é a inclusão do aluno na resolução de questões de maneira 

a levar o mesmo mais vezes ao quadro, obrigando-o dessa forma a estudar e 

praticar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consegue-se perceber que a resolução de questões como a dificuldade de 

adaptação nos primeiros anos de estudo na faculdade está em uma reforma na 

metodologia de ensino desde os primórdios, de modo a focar uma aprendizagem 

mais dinâmica e mais voltada ao cotidiano, formando assim estudantes mais 

vinculados com os conteúdos e conseqüentemente mais preparados para o 

mercado de trabalho. 

Conclui-se, portanto que esse projeto traria inúmeros benefícios para alunos e 

professores, entretanto como foi percebido um dos grandes empecilhos desse 

processo está na incoerência entre o tempo requerido e o disponível para 

realização do mesmo, outro obstáculo é percebido na própria dificuldade de 

desvinculação do professor de suas antigas técnicas, de modo que apenas uma 

reformulação de horários e iniciativas de capacitação de professores nesse 

sentido conseguiriam fazer superar a problemática exposta. 
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