
Correlação entre Matemática e Língua Portuguesa  - 6º ano
r = 0,62, p<0,001

Correlação entre Matemática e Língua Portuguesa  - 9º ano
r = 0,51, p<0,001

Diagramas de caixa da diferença entre o desempenho em Leitura 
(T1, T4 e T5) e em Matemática – 6º ano. 

Diagramas de caixa da diferença entre o desempenho em Leitura 
(T1, T4 e T5) e em Matemática – 9º ano. 

Qual a relação entre o desempenho em Matemática e Língua Portuguesa em
testes padronizados nos moldes da Prova Brasil?

As avaliações externas, a exemplo da Prova Brasil, aferem o desempenho
dos estudantes da educação básica em Matemática e Língua Portuguesa,
respectivamente, nas habilidades de leitura e resolução de problemas.

A proficiência em leitura tem sido associada a melhores desempenhos dos
estudantes em todos os níveis escolares, sendo a compreensão da leitura tida
como base para o desenvolvimento da aprendizagem, inclusive no ensino de
Matemática.

Objetivo: Identificar as relações entre leitura e a resolução de problemas a
partir do desempenho individual em testes padronizados semelhantes à Prova
Brasil de Língua Portuguesa e Matemática.
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Resultados

O desempenho em leitura está associado ao desempenho em resolução de 
problemas, apresentando correlação forte para os 6º e 9º anos.

As maiores proficiências em Matemática correspondem aos níveis superiores em 
Língua Portuguesa para os 9º anos e nos 6º anos não identificamos diferenças 
estatisticamente significativas.

Ao comparar o desempenho de Matemática nos itens de Língua Portuguesa com 
enunciados elementares e diretos, não houve diferenças significativas. 

Os itens de níveis mais complexos são exigidas habilidades para estabelecer 
relações entre os elementos textuais e o enunciado dos problemas.

Observamos influência do nível de proficiência em Língua Portuguesa no 
desempenho da resolução de problemas. 

Verificamos que existe relação entre o desempenho em Matemática e Língua 
Portuguesa na Prova Brasil, que aponta para a necessidade de trabalho 
pedagógico articulado entre as disciplinas para efetividade nos resultados.
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Método
Participantes:
227 estudantes dos 6º e 9º anos do ensino fundamental de duas escolas
públicas de Sergipe, CE Petrônio Portela e Colégio de Aplicação - UFS.

Instrumento:
Teste padronizado de Matemática e de Língua Portuguesa a partir de
questões da Prova Brasil, disponíveis na Plataforma Devolutivas Pedagógicas
(Inep/MEC):

- 6º ano – 22 questões de Matemática e 22 de Língua Portuguesa;
- 9º ano – 26 questões de Matemática e 26 de Língua Portuguesa.

Procedimento de validação do teste:
Classificação dos itens dos testes de Matemática, a partir da matriz de
referência de Língua Portuguesa (Tópicos T1, T4 e T5) com base nos
modelos de compreensão de leitura (PERFETTI et alii 2013, 2014) e de
resolução de problemas (PÓLYA, 2006 [1945]).

Calibragem do teste pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) em três
parâmetros: discriminante, dificuldade e probabilidade de responder ao acaso

Procedimentos de análise dos dados:
Estatística descritiva, correlação linear Pearson entre o desempenho em
Matemática e Língua Portuguesa, ANOVA da diferença entre o desempenho
em Matemática e Língua Portuguesa.


