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RESUMO	  
Neste	  artigo	  trazemos	  um	  recorte	  do	  projeto	  de	  pesqui-‐
sa	  que	  está	  sendo	  realizado	  pela	  primeira	  vez	  no	  Institu-‐
to	  Federal	  de	  Minas	  Gerais,	  campus	  Congonhas.	  O	  obje-‐
tivo	  principal	  do	  projeto	  é	  buscar	  alternativas	  metodoló-‐
gicas	  diferenciadas	  de	  ensino	  da	  Matemática	  que	  possa	  
amenizar	  as	  dificuldades	  na	  Matemática	  Básica	   vivenci-‐
ada	   por	   alunos	   dos	   cursos	   Técnicos	   Subsequentes	   de	  
Edificações,	  Mecânica	  e	  Mineração	  dessa	   instituição	  de	  
ensino,	   de	   modo	   que	   possa	   viabilizar	   a	   aprendizagem	  
dos	  estudantes.	  Contribuindo	  assim,	  com	  a	  qualidade	  de	  

ensino	  e	  com	  o	  desenvolvimento	  dos	  cursos.	  Os	  sujeitos	  
são	  os	  alunos	  dos	  primeiros	  módulos	  dos	  cursos	  técnicos	  
subsequentes.	   No	   texto	   apresentamos	   uma	   breve	   dis-‐
cussão	   da	   importância	   do	   conhecimento	   matemático	  
para	  os	   cursos,	   a	   forma	   como	  os	   alunos	   foram	   selecio-‐
nados	  para	  participar	  do	  projeto,	   como	  a	  pesquisa	   tem	  
sido	  desenvolvida	  e	  também	  algumas	  considerações	  em	  
relação	  à	  mesma.	  
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ABSTRACT	  
This	  article	  brings	  a	  of	  a	  project	  research	  that	  it	  is	  being	  
done	  for	  the	  first	  time	  at	  the	  Instituto	  Federal	  de	  Minas	  
Gerais,	  campus	  Congonhas.	  The	  main	  goal	  of	  the	  project	  
is	  to	  find	  teaching-‐learning	  alternative	  methodologies	  on	  
Mathematics	   such	   that	   minimizes	   the	   difficulties	   of	  
Basics	  Mathematics	   lived	   by	   students	   of	   the	   three	   dif-‐
ferent	   professionalizing	   courses	   provided	   by	   the	   Insti-‐
tute:	   Technical	   in	   Mechanics,	   Mining	   and	   Buildings,	   so	  
the	   quality	   of	   the	   education	   and	   the	   development	   of	  

those	   courses	   improve.	   The	   participants	   are	   mostly	   of	  
the	  very	  first	  term	  at	  the	  Institute.	  In	  the	  text	  we	  show	  a	  
brief	   discussion	  of	   the	   importance	  of	   the	   knowledge	   in	  
mathematics	   for	   these	  courses,	   the	  way	  of	  how	  we	  se-‐
lected	   the	   students,	   how	   the	   research	   is	   being	   devel-‐
oped	  and	  some	  considerations	  we	  done	  until	  now.	  	  	  
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1 INTRODUÇÃO	  

Ao	  concluir	  o	  ensino	  básico,	  o	  estudante	  estará	  apto	  a	  ingressar	  em	  um	  curso	  técnico	  pro-‐
fissionalizante	  na	  modalidade	  do	  subsequente	  do	  IFMG	  -‐	  Campus	  Congonhas,	  onde	  são	  oferecidos	  
três	  cursos	  presenciais	  nesta	  modalidade:	  Edificações,	  Mecânica	  e	  Mineração.	  O	  perfil	  dos	  estu-‐
dantes	  destes	  cursos	  é	  bem	  heterogêneo:	  são	  estudantes	  na	  fase	  pré-‐adulta	  e	  adulta,	  de	  diferen-‐
tes	   classes	   sociais,	   trabalhadores	   e	  não	   trabalhadores,	   residentes	  no	  município	  de	  Congonhas	   e	  
em	  cidades	  vizinhas,	  entre	  outras	  diversidades	  sociais,	  econômicas	  e	  culturais.	  

A	  fim	  de	  conhecer	  o	  perfil	  dos	  estudantes	  e	  também	  entender	  o	  motivo	  de	  evasão	  nos	  cur-‐
sos	  técnicos	  subsequentes	  o	  NAD	  –	  Núcleo	  de	  Apoio	  ao	  Discente	  aplicou	  um	  questionário	  aos	  es-‐
tudantes	  de	  todos	  os	  módulos	  destes	  cursos	  no	  primeiro	  semestre	  de	  2016.	  Dentre	  as	  perguntas,	  
uma	  delas	  versou	  sobre	  as	  disciplinas	  reprovadas	  no	  curso	  que	  frequentam.	  A	  Figura	  1	  mostra	  as	  
respostas	  dadas	  pelos	  estudantes.	  	  

	  
Figura	  1:	  Gráfico	  das	  disciplinas	  reprovadas	  nos	  cursos	  subsequentes	  do	  1º	  semestre	  de	  2016.	  

	  

Pelo	  gráfico	  percebe-‐se	  que	  Matemática	  Aplicada	  é	  a	  disciplina	  que	  mais	  reprova	  os	  alunos	  
nos	  três	  cursos	  dos	  técnicos	  subsequentes	  do	  IFMG	  -‐	  Campus	  Congonhas.	  

Além	  disso,	  ao	  pesquisar	  no	  Sistema	  Educacional	  utilizado	  pelo	  IFMG,	  campus	  Congonhas,	  
para	   lançar	  os	  dados	  dos	   seus	  estudantes,	  professores	  e	  disciplinas	   (matrícula,	  notas,	  planos	  de	  
ensino	  e	  etc.),	  foram	  obtidos	  os	  números	  de	  reprovações	  por	  turma	  nos	  semestres	  2014.2,	  2015.1	  
e	  2015.2	  para	  disciplinas	  dos	  primeiros	  módulos.	  Descobrimos	  que	  esta	  disciplina	  apresenta	  uma	  
das	  maiores	  porcentagens	  de	   reprovações	   sendo	  a	  média	  dos	   três	   semestres	  para	  os	   cursos	  de	  
Edificações,	  Mecânica	  e	  Mineração	  respectivamente	  17%,	  22%	  e	  29%.	  Com	  isso,	  percebemos	  que	  
os	  estudantes	  apresentam	  uma	  grande	  dificuldade	  na	  aprendizagem	  da	  Matemática	  Aplicada.	  



	  

VIANA;	  FREITAS	  &	  RESENDE	  

	  
	  

A	  REFORMA	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  (LEI	  13.415/2017)	  E	  SUAS	  IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  
NATAL,	  RN	  –	  24	  A	  27	  DE	  JULHO	  DE	  2017	  –	  CAMPUS	  NATAL	  CENTRAL	  -‐	  IFRN	  

3	  

	  

	  	  

Sabe-‐se	  que	  a	  Matemática	  é	  uma	  disciplina	  indispensável	  para	  esses	  alunos	  devido	  a	  gran-‐
de	   aplicabilidade	   de	   seus	   conceitos	   e	   técnicas	   em	  outras	   disciplinas	   e	   na	   futura	   carreira.	   Dessa	  
forma,	  surge	  o	  seguinte	  questionamento:	  Conhecendo	  a	  realidade	  dos	  nossos	  estudantes,	  o	  que	  
pode	   ser	   feito	   para	   tentar	   amenizar	   estas	   reprovações	   e	  melhorar	   o	   aprendizado	   em	   relação	   à	  
Matemática?	  

Neste	  sentido	  está	  sendo	  desenvolvido	  um	  projeto	  de	  iniciação	  científica	  (PIBIC),	  que	  pro-‐
põe	  buscar	  métodos	  ou	  alternativas	  que	  possam	  contribuir	  para	  o	  ensino	  e	  aprendizagem	  de	  Ma-‐
temática	   dos	   estudantes	   dos	   cursos	   técnicos	   subsequentes	   do	   IFMG,	  Campus	   Congonhas.	   Além	  
disso,	   temos	   o	   propósito	   de	   desenvolver	   atividades	   que	   relacionem	   a	   disciplina	   de	  Matemática	  
com	  as	  disciplina	  técnicas	  e	  que	  a	  Matemática	  seja	  ‘realmente’	  Aplicada.	  

O	  projeto	  em	  questão	  tem	  como	  objetivo	  geral	  “Contribuir	  com	  o	  desenvolvimento	  do	  ra-‐
ciocínio	   lógico	   e	  melhorar	   a	   aprendizagem	  da	  Matemática	   Básica	   dos	   estudantes	   dos	   primeiros	  
módulos	  dos	  cursos	  técnicos	  subsequentes	  do	  IFMG,	  Campus	  Congonhas”.	  E	  os	  objetivos	  específi-‐
cos	  são:	  

	  •	  Identificar	  as	  maiores	  dificuldades	  apresentadas	  pelos	  participantes;	  	  

•	  Estudar	  os	  principais	  conteúdos	  da	  Matemática	  Básica	  que	  são	  necessários	  para	  os	  cursos	  
técnicos	  subsequentes;	  	  

•	  Buscar	  metodologias	  alternativas	  que	  motive	  os	  estudantes	  para	  aprendizagem	  dos	  con-‐
teúdos;	  

	  •	  Avaliar	  o	  crescimento	  dos	  estudantes	  durante	  a	  pesquisa;	  	  

	  •	  Analisar	  as	  contribuições	  para	  a	  aprendizagem	  da	  disciplina	  de	  Matemática	  Aplicada	  no	  
módulo.	  

2 REFERENCIAL	  TEÓRICO	  

A	  falta	  de	  compreensão	  de	  conceitos,	  a	   resolução	  de	  problemas	  e	  o	  raciocínio	   lógico	  são	  
algumas	  das	  dificuldades	  relatadas	  pelos	  docentes	  do	  IFMG,	  Campus	  Congonhas,	  nos	  conselhos	  de	  
classe	   dos	   cursos	   subsequentes.	   Essas	   habilidades	   deveriam	   ser	   desenvolvidas	   no	   ensino	  médio	  
segundo	  os	  PCN	  de	  Ciências	  da	  Natureza,	  Matemática	  e	  suas	  tecnologias	  (2002).	  

As	   finalidades	  do	  ensino	  de	  Matemática	  no	  nível	  médio	   indicam	  como	  objetivos	   levar	  o	  
aluno	  a:	  
•	   compreender	  os	   conceitos,	  procedimentos	  e	  estratégias	  matemáticas	  que	  permitam	  a	  
ele	  desenvolver	  estudos	  posteriores	  e	  adquirir	  uma	  formação	  científica	  geral;	  
•	  aplicar	  seus	  conhecimentos	  matemáticos	  a	  situações	  diversas,	  utilizando-‐os	  na	  interpre-‐
tação	  da	  ciência,	  na	  atividade	  tecnológica	  e	  nas	  atividades	  cotidianas;	  
•	  analisar	  e	  valorizar	  informações	  provenientes	  de	  diferentes	  fontes,	  utilizando	  ferramen-‐
tas	  matemáticas	   para	   formar	   uma	   opinião	   própria	   que	   lhe	   permita	   expressar-‐se	   critica-‐
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mente	  sobre	  problemas	  da	  Matemática,	  das	  outras	  áreas	  do	  conhecimento	  e	  da	  atualida-‐
de;	  
•	   desenvolver	   as	   capacidades	   de	   raciocínio	   e	   resolução	   de	   problemas,	   de	   comunicação,	  
bem	  como	  o	  espírito	  crítico	  e	  criativo.	  Entre	  outros.	  (BRASIL,	  2002,	  p.42).	  

A	  resolução	  nº	  6,	  de	  20	  de	  setembro	  de	  2012,	  que	  define	  as	  Diretrizes	  Curriculares	  Nacio-‐
nais	  para	  a	  Educação	  Profissional	  Técnica	  de	  Nível	  Médio,	  no	  artigo	  9	  do	  capitulo	  1	  traz:	  

Na	  oferta	  de	  cursos	  na	  forma	  subsequente,	  caso	  o	  diagnóstico	  avaliativo	  evidencie	  neces-‐
sidade,	  devem	  ser	  introduzidos	  conhecimentos	  e	  habilidades	  inerentes	  à	  Educação	  Básica,	  
para	   complementação	   e	   atualização	  de	   estudos,	   em	   consonância	   com	  o	   respectivo	   eixo	  
tecnológico,	  garantindo	  o	  perfil	  profissional	  de	  conclusão.	  (BRASIL,	  2012,	  p.4)	  

E,	  de	  acordo	  com	  o	  inciso	  2	  do	  artigo	  35	  do	  capitulo	  1	  da	  mesma	  resolução,	  “os	  sistemas	  de	  
ensino	  devem,	  respeitadas	  as	  condições	  de	  cada	  instituição	  educacional,	  oferecer	  oportunidades	  
de	  complementação	  de	  estudos,	  visando	  a	  suprir	  eventuais	  insuficiências	  formativas	  constatadas	  
na	  avaliação”.	  (BRASIL,	  2012,	  p.10).	  

Ambos	  os	  documentos	  norteiam	  a	  Educação	  Profissional.	  Se	  há	  defasagem	  nas	  habilidades	  
e	   competências	   que	  deveriam	   ser	   desenvolvidas	   na	   educação	  básica	   e	   foram	   constatadas	   pelas	  
instituições	   de	   ensino,	   é	   importante	   desenvolver	   ações	   que	   permitam	   aos	   estudantes	   sanar	   as	  
dificuldades	  e	  adquirir	  os	  conhecimentos	  e	  habilidades	  necessários	  à	  sua	  formação.	  	  

A	  disciplina	  de	  Matemática	  Aplicada	  nos	  cursos	   técnicos	  subsequentes	  do	   IFMG,	  Campus	  
Congonhas,	  não	  trabalha	  a	  aplicação	  da	  Matemática	  na	  Edificações,	  Mecânica	  e	  ou	  Mineração.	  A	  
ementa	  da	  disciplina	  traz	  os	  conteúdos	  que	  são	  considerados	  básicos	  para	  as	  disciplinas	  técnicas	  e	  
eles	  são	  desenvolvidos	  nas	  aulas	  normalmente	  sem	  nenhuma	  aplicação.	  	  

Fizemos	  uma	  pesquisa	  e	  ainda	  não	  encontramos	  materiais	  (livros,	  apostilas,...)	  que	  traba-‐
lhem	   a	  Matemática	   Aplicada.	   Adriana	  Magedanz	   é	   docente	   do	   Centro	   de	   Educação	   Profissional	  
Univates,	  Lajeado/RS,	  e	  desenvolveu	  um	  trabalho	  onde	  apresenta	  suas	  reflexões	  sobre	  os	  quatro	  
anos	  de	  docência	  (2009-‐2012)	  nos	  cursos	  técnicos	  de	  Nutrição	  e	  Dietética,	  Manutenção	  Automoti-‐
va	  e	  Enfermagem.	  Neste	  traz	  uma	  análise	  descritiva	  das	  atividades	  realizadas	  dentro	  da	  disciplina	  
de	  Matemática	  e	  “mais	  especificamente,	  relata	  a	  experiência	  de	  conectar	  conceitos	  matemáticos	  
fundamentais	   com	   práticas	   cotidianas	   no	   trabalho	   dos	   futuros	   profissionais	   da	   área	   técnica”.	  
(MAGEDANZ,	  2013,	  p.1).	  Para	  essa	  autora:	  

Regra	  de	   três,	  porcentagem,	   transformação	  de	  unidades,	  expressões	  algébricas,	   frações,	  
proporções,	   volume...	   diversos	   conteúdos	   matemáticos	   passam	   a	   ter	   nova	   conotação,	  
uma	   vez	   que	  os	   alunos	   apropriam-‐se	   destes	   para	   resolver	   questões	   do	   futuro	   cotidiano	  
profissional.	  Desta	  forma,	  a	  Matemática	  passa	  a	  ser	  uma	  ferramenta	  de	  trabalho	  do	  futuro	  
técnico.	  (MAGEDANZ,	  2013,	  p.7)	  

	   Para	  desenvolver	  seu	  trabalho	  Magedanz	  (2013)	  teve	  dificuldades	  em	  encontrar	  materiais.	  
Sobre	  isso	  comenta:	  
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Conforme o relato apresentado, a ausência de materiais, voltados especificamente para a 
aplicabilidade numérica exigida no ensino técnico, despertou, num primeiro momento, um 
sentimento de frustração. Mas, a ideia de aproveitar situações cotidianas expostas por cole-
gas profissionais de cada uma das três áreas envolvidas na parte empírica do trabalho – En-
fermagem, Nutrição e Dietética e Manutenção Automotiva – amenizou as carências e apon-
tou para um novo momento [...]. (MAGEDANZ, 2013, p.7) 

	   Nós	  também	  temos	  o	  propósito	   ‘ousado’	  de	  construirmos	  propostas	  de	  atividades	  com	  o	  
desenvolvimento	  da	  Matemática	  através	  de	  questões	  dos	  cursos	  de	  Edificações,	  Mecânica	  e	  Mine-‐
ração	  e	  montarmos	  um	  caderno	  que	  possa	  no	  futuro	  auxiliar	  os	  docentes	  nas	  aulas	  de	  Matemática	  
Aplicada.	  

	   Nas	  disciplinas	  técnicas,	  a	  Matemática	  normalmente	  é	  uma	  ferramenta	  de	  trabalho,	  como	  
colocado	  por	   (MAGEDANZ,	  2013).	  Se	  o	  aluno	  não	   tem	  domínio,	  ela	  passa	  a	   ser	  um	   ‘empecilho’.	  
Simonato	  e	  Colucci	  (2007)	  discutindo	  sobre	  as	  dificuldades	  em	  Matemática	  de	  alunos	  de	  cursos	  da	  
Educação	  Profissional	  e	   suas	  consequências	   sociais	  e	  profissionais,	   falam	  do	   reflexo	  que	  o	  baixo	  
desempenho	  em	  Matemática	  no	  ensino	  médio	  traz	  nos	  cursos	  profissionalizantes.	  Segundo	  elas:	  	  

Uma	  das	  maiores	  dificuldades	  citadas	  pelos	  professores	  desses	  alunos,	  é	  a	  compreensão	  
de	  conceitos	  simples	   inerentes	  a	  disciplina	  de	  matemática.	  Ao	  utilizar-‐se	  de	  conceitos	  da	  
matemática	   como	   ferramenta	   para	   disciplinas	   específicas	   dos	   cursos	   profissionalizantes,	  
os	  alunos	  apresentam	  sérias	  defasagens,	  ou	  seja,	  o	  que	  seria	  utilizado	  somente	  como	  fer-‐
ramenta	  para	  uma	  disciplina	  específica	  da	  área	  profissional,	  passa	  a	  ser	  a	  grande	  dificul-‐
dade.	  (SIMONATO	  e	  COLUCCI,	  2007,	  p.4).	  

	   Outro	  propósito	  nosso	  é	  dar	  apoio	  aos	  alunos	  com	  dificuldades	  ou	  defasagem	  de	  aprendi-‐
zagem	  da	  Matemática.	  

3 METODOLOGIA	  

Para	  o	  desenvolvimento	  da	  pesquisa	  foi	  preciso	  selecionar	  os	  alunos	  para	  participar	  do	  pro-‐
jeto.	  Pois	  não	  poderíamos	  atender	  ao	  universo	  de	  aproximadamente	  105	  estudantes	  dos	  primei-‐
ros	   módulos	   por	   diferentes	   motivos:	   apenas	   dois	   bolsistas,	   duas	   professoras-‐orientadoras,	   ne-‐
nhum	  horário	  disponível	  para	  os	  três	  primeiros	  módulos	  concomitantemente,	  inexistência	  de	  sala	  
de	  aula	  livre	  no	  período	  noturno.	  

	  	  Dessa	  forma,	  foi	  aplicado	  um	  questionário	  (ver	  Anexo	  A)	  aos	  estudantes,	  que,	  para	  Ribeiro	  
(2008,	  p.	  13),	  “tem	  a	  vantagem	  da	  facilidade	  de	  conversão	  dos	  dados	  para	  arquivos	  de	  computa-‐
dor,	  além	  de	  serem	  questões	  padronizadas	  que	  garantem	  uniformidade	  e	  o	  anonimato”.	  Também	  
foram	  analisados	  casos	  de	  alunos	  em	  estudos	  orientados,	  com	  mais	  de	  uma	  reprovação	  na	  disci-‐
plina	  de	  Matemática	  Aplicada	  ou	  por	  indicação	  do	  docente	  da	  disciplina.	  

Para	  selecionar	  as	  atividades	  a	  serem	  desenvolvidas	  procuramos	  os	  três	  coordenadores	  dos	  
cursos	   técnicos	   subsequentes	   e	   foram	   feitas	   entrevistas	   abertas	   que,	   para	  Gil	   (1999),	   é	   segura-‐
mente	  a	  mais	  flexível	  de	  todas	  as	  técnicas	  de	  coleta	  de	  dados	  de	  que	  dispõem	  as	  ciências	  sociais.	  	  
Procuramos	  alinhar	  os	  dados	  obtidos	  nas	  entrevistas	  com	  a	  ementa	  da	  disciplina	  para	  selecionar,	  
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adaptar,	  construir	  as	  atividades	  e	  exercícios	  que	  estão	  sendo	  desenvolvidas	  nos	  encontros	  com	  os	  
estudantes.	  Esses	  encontros	  estão	  acontecendo	  uma	  vez	  na	  semana	  com	  duração	  de	  uma	  hora.	  

Com	  os	  alunos	  selecionados	  foi	  aplicado	  um	  diagnóstico	  inicial	  (ver	  Anexo	  B)	  com	  questões	  
da	  Matemática	  Básica	  a	  fim	  de	  identificar	  possíveis	  dificuldades.	  O	  mesmo	  diagnóstico	  será	  aplica-‐
do	  novamente	  no	  final	  das	  atividades	  para	  avaliar	  a	  evolução	  obtida	  pelos	  alunos	  no	  decorrer	  do	  
projeto.	  Como	  o	  intervalo	  de	  tempo	  entre	  os	  diagnósticos	  inicial	  e	  final	  é	  grande,	  a	  familiaridade	  
com	  as	  questões	  do	  diagnóstico	  não	  será	  considerada	  como	  influência	  direta	  no	  resultado	  do	  di-‐
agnóstico	  final.	  

No	  trabalho	  com	  a	  Matemática	  Básica	  está	  sendo	  realizada	  uma	  pesquisa	  bibliográfica	  so-‐
bre	  as	  dificuldades	  dos	  estudantes	  e	  metodologias	  diversificadas	  que	  podem	  auxiliar	  na	  aprendi-‐
zagem.	  

Analisaremos	  	  ainda,	  o	  desempenho	  dos	  alunos	  ao	  final	  das	  etapas,	  nos	  conselhos	  de	  classe	  
e	  por	  meio	  de	  entrevistas	  com	  os	  professores	  da	  disciplina.	  

A	  análise	  dos	  resultados	  será,	  em	  sua	  maioria,	  qualitativa.	  Alguns	  dados	  serão	  quantitativos	  
como	  as	  respostas	  do	  questionário	  e	  dos	  diagnósticos	  inicial/final,	  porém	  o	  foco	  maior	  será	  o	  pro-‐
cesso	  de	  aprendizagem	  e	  desenvolvimento	  dos	  participantes.	  

4 RESULTADOS	  E	  DISCUSSÕES	  

O	  questionário	  para	  seleção	  dos	  participantes	  foi	  aplicado	  aos	  primeiros	  módulos	  de	  cada	  
curso	  técnico	  subsequente.	  Responderam	  o	  questionário	  27	  alunos	  do	  curso	  de	  Edificações	  e	  25	  
alunos	  da	  turma	  de	  Mecânica	  e	  também	  25	  alunos	  do	  curso	  de	  Mineração.	  	   	   	  Abaixo	  temos	  uma	  
análise	  das	  respostas:	  	  

	   	  
Figura	  2:	  Gosto	  pela	  disciplina	  de	  Matemática.	   Figura	  3:	  Relação	  com	  os	  conhecimentos	  matemáticos.	  

Analisando	  as	  Figuras	  2	  e	  3	  percebe-‐se	  que	  a	  maioria	  dos	  alunos	  gosta	  de	  Matemática,	  en-‐
tretanto,	  em	  todos	  os	  cursos	  praticamente	  a	  metade	  dos	  estudantes	  afirma	  ter	  dificuldade.	  A	  tur-‐
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ma	  de	  Mineração	  foi	  a	  única	  que	  a	  maioria	  dos	  alunos	  disse	  não	  ter	  dificuldade	  na	  relação	  com	  a	  
Matemática	  

O	  problema	  proposto	  no	  questionário:	  “Uma	  loja	  colocou	  em	  promoção	  todos	  os	  seus	  pro-‐
dutos	  com	  25%	  de	  desconto	  nas	  compras	  à	  vista.	  Qual	  o	  valor	  a	  ser	  pago	  por	  uma	  mercadoria	  que	  
custava	  R$80,00?”	  requer	  conhecimentos	  em	  razão	  e/ou	  porcentagem,	  além	  de	  interpretação	  de	  
texto.	  	  

Em	  relação	  a	  resolução	  do	  mesmo	  temos:	  

	   	  
Figura	  4:	  Resolução	  do	  problema	  proposto.	   Figura	  5:	  Resposta	  da	  questão.	  

Na	  Figura	  4	  as	  opções	  de	  respostas	  foram:	  por	  meio	  de	  cálculos	  mentais,	  usaria	  calculado-‐
ra,	  por	  meio	  de	  cálculos	  escritos.	  O	  mesmo	  número	  de	  alunos	  nos	  três	  cursos	  (doze)	  marcou	  a	  ter-‐
ceira	  opção	  e	  calculadora	  seria	  mais	  usada	  pelos	  alunos	  da	  Mineração.	  

Quanto	  à	  resposta,	  a	  maioria	  acertou	  a	  questão,	  ou	  seja,	  disse	  que	  o	  valor	  a	  ser	  pago	  pela	  
mercadoria	  seriam	  sessenta	  reais,	  conforme	  mostra	  a	  figura	  5.	  Porém,	  observando	  por	  turma,	  vi-‐
mos	  que	  a	  maioria	  do	  primeiro	  módulo	  de	  Mecânica	  respondeu	  o	  valor	  do	  desconto	  -‐	  vinte	  reais	  e	  
alguns	  deram	  outras	  respostas.	  
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Figura	  6:	  Correção	  da	  questão.	  

Pela	  Figura	  6	  observamos	  que	  nos	  cursos	  de	  Edificações	  e	  Mineração	  a	  maioria	  dos	  alunos	  
respondeu	   a	   questão	   de	   forma	   correta	   sem	   realizar	   os	   cálculos,	   o	   que	   parece	   evidenciar	   tê-‐los	  
feitos	  mentalmente.	   Já	  a	  maior	  parte	  dos	  alunos	  do	  curso	  de	  Mecânica	  respondeu	  a	  questão	  de	  
forma	  errada	  e	  sem	  apresentar	  os	  cálculos.	  	  

A	  partir	  destes	  resultados	  foram	  selecionados	  15	  alunos	  dos	  três	  cursos	  para	  participarem	  
do	  projeto.	  Abaixo	  uma	  análise	  das	  respostas	  destes	  alunos.	  

	  

	  
Figura	  7:	  Alunos	  selecionados	  –	  Gosto	  pela	  

disciplina	  de	  matemática.	  

	  
Figura	  8:	  Relação	  dos	  alunos	  selecionados	  

com	  a	  matemática.	  

As	  Figuras	  7	  e	  8	  mostram	  que	  pouco	  mais	  da	  metade	  dos	  alunos	  não	  gostam	  da	  Matemáti-‐
ca	  e	  mais	  de	  noventa	  por	  cento	  afirmam	  ter	  dificuldade.	  
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Figura	  9:	  Resolução	  da	  questão	  feita	  pelos	  

alunos	  selecionados.	  

	  
Figura	  10:	  Resolução	  da	  questão	  feita	  pelos	  

alunos	  selecionados.	  

Pela	  Figura	  9	  observamos	  que	  60%	  dos	  alunos	  utilizaram	  ou	  utilizariam	  a	  calculadora	  para	  
responder	  a	  questão	  e	  27%	  o	  cálculo	  escrito.	  	  

A	  Figura	  10	  traz	  a	  resposta	  dada	  pelos	  alunos	  e	  um	  percentual	  grande	  -‐	  47%	  -‐	  deixou	  em	  
branco.	  	  Nenhum	  aluno	  selecionado	  acertou	  a	  questão.	  

	  

	  
Figura	  11:	  Correção	  da	  questão	  dos	  alunos	  selecionados.	  

Para	  finalizar,	  pela	  Figura	  11,	  temos	  que	  87%	  dos	  alunos	  responderam	  a	  questão	  de	  forma	  
errada	  e	  sem	  apresentar	  os	  cálculos.	  13%	  realizaram	  cálculos,	  porém	  obtiveram	  resposta	  errada.	  
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Na	  mesma	  semana	  da	  seleção	  dos	  participantes	  para	  o	  projeto	  foram	  realizadas	  entrevistas	  
com	  os	  coordenadores	  dos	   três	  cursos	   (Edificações,	  Mecânica	  e	  Mineração)	  e	  apresentamos	  um	  
breve	  apanhado	  delas.	  

Com	  o	  coordenador	  de	  Edificações	  a	  entrevista	  foi	  rápida	  e	  útil.	  Ele	  citou	  as	  áreas	  específi-‐
cas	  da	  Matemática	  que	  são	  cruciais	  para	  o	  curso	  de	  edificações:	  Geometria	  plana;	  Cálculo	  de	  áreas	  
e	  volumes;	  Unidades	  de	  medida;	  Conversão	  de	  unidades;	  Equações	  do	  primeiro	  grau	  com	  sistemas	  
para	  resolução	  de	  problemas	  de	  equilíbrio	  de	  forças.	  Segundo	  ele,	  um	  grande	  problema	  observado	  
em	  sala	  de	  aulas	  é	  que	  a	  grande	  maioria	  dos	  alunos	  destes	  cursos	  já	  trabalha	  e	  possui	  um	  dia	  cor-‐
rido,	  o	  que	  compromete	  a	  participação	  nas	  aulas	  dificultando	  o	  ensino.	  

Por	  problemas	  de	  horários	  na	  data	  solicitada,	  não	  foi	  possível	  ‘conversar	  direito’	  com	  o	  co-‐
ordenador	   de	  Mecânica,	   assim	   sua	   contribuição	  maior	   foi	   por	   e-‐mail.	   Ele	   falou	   da	   importância,	  
principalmente	  da	  regra	  de	  três,	  especialmente	  na	  conversão	  de	  unidades	  de	  medidas,	  das	  rela-‐
ções	  métricas	  num	  triângulo	  qualquer,	  da	  lei	  dos	  senos	  e	  cossenos	  que	  é	  bastante	  útil	  em	  cálculos	  
de	  caldeiraria.	  No	  e-‐mail	  ele	  diz:	  “Como	  conversamos	  pessoalmente,	  este	  é	  um	  recorte	  sob	  a	  mi-‐
nha	  ótica,	  que	  não	  necessariamente	  representa	  um	  consenso	  dentro	  do	  próprio	  departamento	  de	  
mecânica;	  creio	  que	  seria	  prudente,	  apesar	  da	  sua	  urgência,	  entrevistar	  mais	  docentes.”,	  o	  que	  foi	  
feito	  posteriormente.	  

O	  coordenador	  de	  Mineração	  falou	  da	  dificuldade	  dos	  alunos	  com	  contas	  básicas	  da	  Ma-‐
temática,	  como	  a	  regra	  de	  três,	  ou	  mesmo	  a	  resolução	  de	  uma	  simples	  equação	  de	  primeiro	  grau.	  
Lembrou	  que	  os	  alunos	  do	   subsequente	   tem	   formação	  pelo	  Ensino	  Médio	  e	  que	  a	  disciplina	  da	  
Matemática	  Aplicada	  não	  traz	  nada	  de	  novo	  a	  eles,	  mas	  uma	  revisão	  do	  que	  eles	  já	  viram	  ou	  deve-‐
riam	  ter	  visto.	  Muitos	  alunos	  têm	  dificuldades,	  seja	  por	  não	  ter	  visto	  o	  conteúdo,	  pelo	  tempo	  fora	  
da	  escola	  ou	  ainda	  por	   trabalhar	  e	  estudar	  e	   isto	  acaba	  afetando	  o	  andamento	  de	  várias	  outras	  
disciplinas,	  pois	  o	  docente	  precisa	  parar	  e	  explicar	  alguma	  operação	  básica	  e	  compromete	  a	   se-‐
quência	  da	  matéria.	  

Observamos	   que	   houve	   conteúdos	   em	   comuns	   para	   trabalhar	   com	   os	   alunos	   como,	   por	  
exemplo,	  regra	  de	  três,	  cálculo	  de	  áreas	  e	  volumes,	  unidades	  de	  medida	  e	  equações	  do	  primeiro	  
grau.	  

Para	  as	  atividades	  a	  serem	  desenvolvidas,	  foi	  percebido	  que	  ao	  ensino	  da	  Matemática	  Apli-‐
cada	  não	  se	  estendia	  a	  resolução	  de	  problemas,	  mas	  a	  repetição	  de	  exercícios.	  Percebemos	  como	  
um	  ponto	  negativo,	  pois	  mais	  adiante	  nos	  cursos,	  os	  alunos	  terão	  dificuldades	  de	  compreensão,	  
interpretação	   e	   resolução	   de	   problemas	  mais	   amplos.	   Nas	   disciplinas	   técnicas,	   a	  Matemática	   é	  
utilizada	  para	  resolver	  problemas	  específicos	  das	  áreas.	  Portanto,	  no	  projeto	  pretendemos	  traba-‐
lhar	  com	  resolução	  de	  problemas	  reais	  das	  respectivas	  áreas	  dos	  cursos	  onde	  a	  Matemática	  é	  ne-‐
cessária,	  bem	  como	  o	  uso	  de	  softwares	  e	  recursos	  visuais	  como	  meios	  de	  despertar	  a	  motivação	  e	  
o	  interesse	  dos	  alunos.	  	  
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5 CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  

O	  conteúdo	  matemático	  envolvido	  no	  problema	  proposto	  –	  razão	  e/ou	  porcentagem	  é	  en-‐
sinado	  no	  Ensino	  Básico	  e	  abordado	  não	  só	  nos	  cursos	  pós-‐médio	  quanto	  também	  em	  situações	  
do	  cotidiano	  dos	  alunos,	  por	  isso	  a	  escolha	  do	  mesmo.	  Entretanto,	  percebemos	  que	  ainda	  há	  difi-‐
culdade	  para	  resolver	  este	  tipo	  de	  problema	  por	  meio	  de	  cálculos	  mentais.	  O	  uso	  de	  regra	  de	  três	  
foi	  a	  principal	  forma	  de	  resolução,	  porém	  com	  pouca	  organização	  dos	  dados	  e	  algumas	  resoluções	  
com	  erros	  nos	  cálculos	  mostrando	  assim,	  a	  importância	  do	  desenvolvimento	  do	  projeto.	  	  

A	  disciplina	  Matemática	  Aplicada	  tem	  como	  objetivo	  principal	  rever	  conteúdos	  da	  Matemá-‐
tica	  Básica	  que	  são	  necessários	  para	  o	  ensino	  e	  aprendizagem	  dos	  cursos.	  Para	  cada	  curso	  há	  uma	  
ementa	  desta	  disciplina,	  porém	  a	  diferença	  entre	  os	  conteúdos	  previstos	  é	  mínima.	  Em	  suma,	  es-‐
tudam-‐se	  alguns	  temas	  da	  álgebra,	  geometria	  plana	  e	  geometria	  espacial	  como:	  sistemas	  e	  equa-‐
ções	  do	  1º	  e	  2º	  grau,	  relações	  métricas	  no	  triângulo	  retângulo,	  área	  de	  figuras	  planas,	  volume	  dos	  
sólidos,	  entre	  outros.	  Muitos	  dos	  conteúdos	  citados	  pelos	  coordenadores	   já	  estão	  nas	  ementas,	  
entretanto,	   conforme	  conversado	  com	  os	  professores	  das	  disciplinas	  de	  Matemática	  Aplicada,	  a	  
carga	  horária	  é	  curta	  para	  a	  quantidade	  de	  conteúdos	  previstos.	  De	  acordo	  com	  eles,	  existem	  te-‐
mas	  que	  devem	  ser	  avaliados	  quanto	  a	  necessidade	  de	  ensinar	  ou	  revisar,	  entre	  outros	  motivos	  
que	  dificultam	  utilizar	  diferentes	  metodologias	  em	  sala	  de	  aula	  além	  da	  heterogeneidade	  das	  tur-‐
mas.	  

Com	  os	  alunos	  selecionados	  e	  os	  temas	  propostos,	  o	  projeto	  de	  pesquisa	  tem	  ocorrido	  um	  
dia	  por	  semana,	  durante	  um	  horário	  de	  uma	  hora	  no	  período	  noturno	  de	  forma	  que	  alunos	  dos	  
três	  primeiros	  módulos	  possam	  ir.	  As	  atividades	  são	  ministradas	  pelos	  bolsistas	  e	  professoras	  ori-‐
entadoras.	  Para	  desenvolver	  questões	  mais	  aplicadas	  aos	  cursos	  temos	  procurado	  os	  professores,	  
alunos,	   livros	   em	  biblioteca,	   sites	   e	  outros.	   Estamos	  observando	  que	   a	  dificuldade	  não	  é	   só	   em	  
Matemática,	  mas	  também	  na	  interpretação	  de	  texto	  e	  utilização	  da	  calculadora.	  

O	   projeto	   está	   previsto	   para	   dois	   semestres.	   Pretendemos,	   com	  o	   diagnóstico	   proposto,	  
avaliar	  o	  ensino-‐aprendizagem	  dos	  alunos	  participantes	  ao	  longo	  do	  módulo.	  Já	  temos	  como	  desa-‐
fio	  para	  o	  segundo	  semestre	  aumentar	  frequência	  dos	  alunos	  envolvidos.	  
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ANEXO	  A	  
	  

Projeto “Alternativas de aprendizagem da Matemática Aplicada nos cursos técnicos 
subsequentes do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Congonhas” 

 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 
1) Você gosta da disciplina de matemática? 

(   ) Sim                     (   ) Não 

2) Como você se considera em relação aos conhecimentos matemáticos? 

(   ) Sem dificuldade                    (   )Com dificuldade 

3) Suponha a seguinte questão: “Uma loja colocou em promoção todos os seus pro-

dutos com 25% de desconto nas compras à vista”. Qual o valor a ser pago por uma 

mercadoria que custava R$80,00? Como você resolveria essa questão: 



	  

VIANA;	  FREITAS	  &	  RESENDE	  

	  
	  

A	  REFORMA	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  (LEI	  13.415/2017)	  E	  SUAS	  IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  
NATAL,	  RN	  –	  24	  A	  27	  DE	  JULHO	  DE	  2017	  –	  CAMPUS	  NATAL	  CENTRAL	  -‐	  IFRN	  

13	  

	  

(    ) Por meio de cálculos mentais; 

(    ) Usaria calculadora; 

(    ) Por meio de cálculos escritos. 

4) Qual a resposta da questão? 

 

ANEXO	  B	  

	  
Alternativas de Aprendizagem da Matemática Aplicada nos cursos Técnicos Subse-

quentes do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Congonhas 
DIAGNÓSTICO INICIAL 

Nome: ______________________________ Curso: ________________ Módu-
lo:____________________ Data:_____/_____/_____ 
1) Na planta de um apartamento, as dimensões da sala são: 9 cm de largura e 12cm de 

comprimento. Ao construir o apartamento, a sala ficou com uma largura de 7,5 m. Qual 
a medida do comprimento dessa sala? 

 
 
 

 
2) Em uma indústria, uma máquina produz 3.240 parafusos por hora.  Quantos parafusos 

ela produz em um minuto? 

 
 
 
3) Ao montar uma empresa um técnico em  Mecânica  necessitou comprar  uma  máqui-

na  cujo  valor  de mercado era de R$ 15.600, ele a adquiriu por R$ 14.352, quantos 
por cento de desconto obteve? 

 
 
 
4) A figura a seguir foi construída empilhando-se cubos com 2 cm de lado. Nestas condi-

ções, o volume da figura, em cm³, é igual a? 
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5) Duas polias, ligadas por uma correia, têm raios 20 cm e 50 cm. Supondo que a polia 
maior efetua 100 rpm,  qual a rotação da polia menor ? 
 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
6) Uma tela retangular com área de 9600 cm² tem de largura uma vez e meia a sua altu-

ra. Quais são as dimensões desta tela? 

 
 
 
 
 
7) Um caminhão carrega 5000 pacotes de açúcar de 2 kg e de 5 kg num total de 15 400 

kg. Quantos pacotes de 2 kg e 5 kg esse caminhão está transportando? 

 
 
 
 



	  

VIANA;	  FREITAS	  &	  RESENDE	  

	  
	  

A	  REFORMA	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  (LEI	  13.415/2017)	  E	  SUAS	  IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  
NATAL,	  RN	  –	  24	  A	  27	  DE	  JULHO	  DE	  2017	  –	  CAMPUS	  NATAL	  CENTRAL	  -‐	  IFRN	  

15	  

	  

 
8) A massa do Sol é de 1 980 000 000 000 000 000 000 000 000 toneladas e a massa da 

Terra é de 5 980 000 000 000 000 000 000 000 kg. 

a. Escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos. 

b. Quantas vezes a massa do Sol é maior que a massa da Terra? 

 

 

 

 

 

9) Um campo de futebol tem 100 m de comprimento por 70 m de largura. Para cobrir es-

se campo, foram compradas placas de gramas com 3,50 m2 de área cada placa. 

Quantas placas de grama serão necessárias para cobrir totalmente o campo? 

 

 

 

 

 

 

10) O gráfico abaixo mostra o registro das temperaturas máximas e mínimas em uma ci-

dade, nos primeiros 21 dias do mês de setembro de 2013. 
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Assinale a alternativa correta com base nos dados apresentados no gráfico. 
 

a. No dia 13, foi registrada a menor temperatura mínima do período. 
b. Entre os dias 3 e 7, as temperaturas máximas foram aumentando dia a dia. 
c. Entre os dias 13 e 19, as temperaturas mínimas diminuíram dia a dia. 
d. No dia 19, foi registrada a menor temperatura máxima do período. 
e. No dia 19, foi registrada a menor temperatura do período. 

	  
 

	  

	  

	  

	  


