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O PENSAMENTO MATEMÁTICO AVANÇADO NOS VESTIBULARES 

 

RESUMO 

A presente pesquisa visa dar continuidade ao Projeto de Iniciação Científica 

desenvolvido no período de agosto de 2017 a junho de 2018, que 

denominaremos de Fase 11, em que realizamos um mapeamento de pesquisas 

brasileiras que investigaram o processo de ensino da matemática, sob a ótica do 

pensamento matemático avançado, buscando evidenciar tendências e lacunas 

para pesquisas futuras. Objetivamos, agora, desenvolver a Fase 2, ou seja, 

verificar a aplicabilidade do Pensamento Matemático Avançado (PMA) em 

avaliações de seleção (vestibulares). 

 

INTRODUÇÃO 

Diversos autores (Dreyfus, 1991; Tall, 1991; Sfard, 1991; Gray et al., 1999; 

Dubinsky, 1991; Domingos; 2003; Costa, 2002) têm buscado compreender os 

processos que propiciam aprendizagem de conceitos matemáticos. Ao longo 

desses estudos relatam os processos em que são utilizados o Pensamento 

Matemático Elementar (PME) e/ou o Pensamento Matemático Avançado (PMA).  

Dreyfus (1991) aponta que o PMA consiste numa grande série de 

processos que interagem entre si, como por exemplo, os processos de 

representar, visualizar, generalizar, ou ainda outros tais como classificar, 

conjecturar, induzir, analisar, sintetizar, abstrair ou formalizar. 

 

QUESTÃO NORTEADORA 

Em que medida o Pensamento Matemático Avançado está presente na 1ª 

fase dos vestibulares da Fuvest? 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

                                                           
1 Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da Universidade Cidade de 
São Paulo – 2017/2018. 
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• Identificar e analisar as habilidades matemáticas requeridas pelo 

vestibular da Fuvest, na 1ª fase, com vistas a evidenciar a presença do 

Pensamento Matemático Avançado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar os Editais da 1ª fase da Fuvest com vistas a identificar as 

habilidades matemáticas requeridas; 

• Construir uma matriz de análise das questões, considerando as 

habilidades requeridas; 

• Analisar as questões de matemática (da 1ª fase) dos 3 últimos 

vestibulares da Fuvest; 

• Identificar a qual a representatividade das questões que requerem as 

habilidades que englobam o Pensamento Matemático Avançado. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

A presente investigação assume a perspectiva da pesquisa documental, 

que, de acordo com Pádua (1997, p.62):  

 

é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 
retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não 
fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, 
na investigação histórica, afim de descrever/comparar fatos 
sociais, estabelecendo suas características ou tendências [...] 

 

Nesse direcionamento, para atingirmos o objetivo proposto, iniciaremos a 

análise dos Editais dos últimos três (3) vestibulares (2017, 2016 e 2015) da 1ª 

fase do vestibular da Universidade de São Paulo, promovido pela Fundação 

Universitária para o vestibular (Fuvest), buscando identificar se são 

apresentadas as habilidades matemáticas requeridas aos candidatos. A escolha 

deste vestibular se deu por sua representatividade e tradição no cenário 

nacional. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Atividade 

2018 2019 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Fundamentação Teórica X           

Fundamentação Metodológica X           

Análise dos Editais e levantamento de habilidades  X          

Construção de uma matriz de análise   X         

Análise do vestibular de 2017    X X       

Escrita do Relatório Parcial     X       

Análise do vestibular de 2016      X X     

Análise do vestibular de 2015        X X   

Escrita do Relatório Final          X X 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A pesquisa está em fase inicial. Os resultados preliminares referem-se a 

Etapa 1 descrita anteriormente. 
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