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 Esta pesquisa visa investigar as conexões feitas pelos egressos do curso de licenciatura ou 
bacharelado em matemática, entre a álgebra linear do ensino superior e os conteúdos lecionados no 
ensino médio. Averiguando assim o nível da capacitação dos professores formados em fazer a 
ligação entre os conteúdos presentes nas diretrizes de ensino e a formação do aluno como cidadão. 
 A aquisição de dados foi feita por meio de pesquisa de opinião entre os egressos do curso em 
dois sistemas diferente, o primeiro sendo em entrevistas físicas, e o segundo com o preenchimento 
de um formulário on-line, modelo google forms, ambos os sistemas contendo oito questionamentos 
relacionadas ao tema, norteadas pela seguinte pergunta: “Quais as conexões entre álgebra linear e 
os conteúdos de matemática estudados no ensino médio são feitas pelos professores de matemática 
do ensino superior e como eles as descrevem?”. 
 Após a aquisição de dados, necessitou-se trabalhar os dados adquiridos para melhor 
interpretação dos resultados. Para isso foi criado um software na plataforma RStudio que trabalha 
em cinco etapas principais: Carregamento de livrarias e arquivos, onde o programa carrega as 
livrarias necessárias para começar a executar a rotina e carrega também o arquivo ‘.txt’ que será 

analisado; Tratamento textual, onde são removidas as stopwords, palavras usadas frequentemente 
que não possuem sentido significativo para análise, como por exemplo: e, é, são e então, as 
pontuações e espaços em branco, são transformadas todas as letras em letras minúsculas, para não 
ocorrer diferenciação entre palavras iguais e são removidas também algumas palavras escolhidas 
após as primeiras análises de resultados; Tratamento de arquivo, ocorre a transformação do arquivo 
em uma matriz de duas colunas, a primeira com as palavras que restaram no documento e a segunda 
com as frequências em que elas aparecem; Ajuste manual, após algumas análises dos dados foi 
percebida a necessidade de juntar algumas palavras na wordclound visto que não fariam sentido se 
fossem  usadas separadamente. Para isso foi utilizada a função “edit” do software que permite a 

modificação da matriz, substituindo na célula correspondente a palavra “álgebra” por “álgebra 

linear”, “transformações” por “transformações lineares” e “sistemas” por “sistemas lineares”. Visto 

que estas palavras já foram trabalhadas anteriormente para que pudesse ser feita esta substituição; 
Plotagem de resultados, finalmente os resultados são plotados em três possíveis formas diferentes, 
são elas: wordclound, que que gera uma nuvem de palavras usando o recurso “wordclound” ou 

“wordclound2” do software, gráfico, plotando um gráfico de barras retangulares com o comando 

“barplot”, e cluster, que apresenta um “cluster” pelo recurso “hclust”. 
 Foram necessárias também algumas correções manuais, feitas diretamente no arquivo “.txt”. A 

aglutinação de palavras do modo que os resultados das frequências estavam sendo comprometidos 
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pela divergência de palavras com o mesmo sentido e mesmo radical, palavras como “trabalho”, 

“trabalhar” e “trabalhamos” que tem o radical comum e são usadas no mesmo sentido eram 

contadas como palavras diferentes. Preferiu-se então juntar as palavras de mesmo radical 
manualmente no arquivo ‘.txt’ usando o recurso de “substituição” encontrado no bloco de notas, 

nele era digitado o radical da palavra e a cada palavra encontrada com este radical era avaliada na 
condição de viabilidade de substituição e por sua vez esta era substituída se em condição favorável 
pela palavra mais frequente com esse radical. Houve também uma constatação de divergência entre 
as respostas “sim” e “não” contidas nos resultados e a verdadeira resposta dos entrevistados. As 
frases escritas e faladas pelos entrevistados possuíam uma frequência maior das palavras “sim” e 

“não” do que o número de perguntas a serem respondidas com elas. Para resolução deste problema 
foram eliminadas essas duas palavras na etapa de “tratamento de arquivo” e feito uma análise 

manual de frequências dessas diretamente no documento ‘.txt’, já que se tinha poucas respostas 
para verificação, viabilizando a análise individual. 
 Da análise final dos dados pesquisados viu-se que matrizes, determinantes e sistemas lineares 
são os conteúdos ensinados no ensino médio que os egressos julgam mais importantes para o 
aprendizado da álgebra linear, sendo essenciais para cursar a disciplina de álgebra linear além 
desses, os polinômios, funções, números reais e geometria analítica. 
 Outro questionamento foi sobre as dificuldades encontradas na disciplina, ponto em que a 
abstração e a falta de embasamento teórico foram as premissas mais graves encontradas. 
 Para responder o questionamento inicial foi feito o cluster e a wordcloud anexados abaixo, 
aquele mostrando a divisão entre os formados que julgam o próprio aluno como responsável pelas 
conexões entre os conteúdos matemáticos, na parte mais a esquerda, e os egressos que julgam o 
professor como responsável por passar o entendimento em forma de conexões aos alunos, na direita 
da imagem. Vê-se na extrema esquerda a palavra conteúdo, conectada a tudo, visando que 
independente de quem for fazer a conexão, ela deve ser feita com base no conteúdo, bem como ao 
centro a teoria e as aplicações vêm relacionadas à própria matéria, sendo parte da graduação. E a 
nuvem de palavras mostrando que as conexões que os professores fazem são os exemplos, que o 
aluno deve saber fazer e entender o exemplo que está sendo proposto. Seja ele de uma aplicação 
no futuro emprego dele ou de conteúdos já vistos na educação básica como funções e sistemas 
lineares, aplicados em alguma resolução de questões de álgebra linear. 
 

    
Fig. 1 Cluster representando os grupos encontrados na pesquisa                  Fig. 2 Wordcloud  


