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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso apresenta o uso da
metodologia de Resolução de Problemas no ensino da Matemática em uma
turma de primeiro ano do curso Técnico em Administração, na modalidade
PROEJA, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Caxias do
Sul. Desse modo, por meio da análise e cruzamento de dados advindos de uma
entrevista semiestruturada com os docentes de Matemática e da área técnica do
curso e do Projeto Pedagógico do curso, foi possível elaborar uma atividade
envolvendo uma situação problema a qual deveria ser resolvida utilizando o
método de Resolução de Problemas. Essa atividade consistiu em uma situação
empresarial a qual envolve conceitos matemáticos, como função afim,
porcentagem, gráficos e tabelas, relacionados com os conteúdos de custo fixo,
custo variável e custo total advindos da disciplina de Fundamentos da
Contabilidade. Dessa maneira, a aplicação da metodologia de Resolução de
Problemas seguiu as etapas conforme o roteiro criado pelo Grupo de Trabalho e
Estudos em Resolução de Problemas (GTERP). Assim, a fim de analisar o
impacto do uso dessa metodologia no aprendizado dos estudantes, foram
criadas estratégias para verificar se houve evolução dos conhecimentos e
aprendizagem dos conteúdos. Além disso, com o intuito de avaliar o impacto da
aplicação da Resolução de Problemas sob a perspectiva dos alunos, foi
elaborado e aplicado um questionário para que os alunos fizessem uma
avaliação quanto ao uso dessa metodologia de ensino. A partir disso, pode-se
obter um panorama de como o uso da Resolução de Problemas impactou na
aprendizagem e no ensino da Matemática nessa determinada turma. Em suma,
refletindo a respeito do resultado final do uso dessa metodologia, pode-se
concluir que o uso da metodologia de Resolução de Problemas impactou
positivamente a aprendizagem dos alunos. O uso dessa metodologia ativa
proporcionou a essa turma a superação de alguns desafios, a construção do
conhecimento a partir de conhecimentos prévios, maior responsabilidade no
processo de aprendizagem e a habilidade de estabelecer relações entre
conceitos e práticas da Matemática e Fundamentos da Contabilidade ligados à
vivência empresarial.
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Educação Matemática. PROEJA.

ABSTRACT

The present final papers shows the use of the Problem Solving
methodology in the teaching of Mathematics in a first year class of the Technical
Administration in the PROEJA modality of the Federal Institute of Rio Grande do
Sul (IFRS) - College Caxias do Sul. Thus, by analyzing and crossing data from a
semi-structured interview with the math teachers and the technical area and the
Pedagogical Project of the course, it was possible to elaborate an activity
involving a problem situation that should be solved using the Problem solving
method. This activity consisted of a business situation which involves
mathematical concepts, such as similar function, percentage, graphs and tables,
related to the fixed costs, variable cost and total cost contents from the
Accounting Fundamentals course. Thereby, the application of the Problem
Solving methodology followed the steps according to the script created by the
Working Group and Studies on Problem Solving (WGSPS). This way, in order to
analyze the impact of the use of this methodology on students' learning,
strategies were created to verify if there was evolution of knowledge and learning
of contents, such as the evaluation of the final result of the solution of the problem
situation, an evaluative work. In addition, in order to evaluate the impact of the
application of Problem Solving from the students' perspective, a questionnaire
was elaborated and applied which students should make an evaluation regarding
the use of this teaching methodology. From this, could get an overview of how
the use of Problem Solving impacted the learning and teaching of mathematics
in this particular class. In short, reflecting on the final result, it can be concluded
that the use of the Problem Solving methodology positively impacted students'
learning, given that the use of this active methodology provided this class with
overcoming some challenges, the construction of knowledge from previous
knowledges, greater responsibility in the learning process and the ability to
establish relationships between concepts and practices of mathematics and
accounting fundamentals linked to business experience.
Keywords: Problem Solving. Maths Education. PROEJA.
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1. INTRODUÇÃO
Frente a uma sociedade que vive em um constante processo evolutivo de
conhecimentos, o qual muitas vezes ocorreu devido à necessidade de suprir os
anseios dos indivíduos, percebe-se a importância de utilizar diferentes
metodologias pedagógicas na sala de aula. Nesse contexto, Moran (2015) afirma
que as escolas e os docentes estão mudando seus métodos de ensinar e estão
utilizando práticas direcionadas ao aprendizado ativo, no qual o aluno aprende
ativamente a resolver problemas e situações reais de forma individual e coletiva.
Nessa perspectiva, são inúmeras possibilidades de metodologias ativas que,
conforme Fialho (2008, p.16): “(...), podem auxiliar o exercício docente e
qualificar as aprendizagens, dentro as quais podemos citar: resolução de
problemas, criação de projetos, atividade em equipes, jogos, entre outras”. Deste
modo, com o uso de metodologias ativas adequadas, pode-se estimular os
alunos a buscar soluções, podendo proporcionar um aprendizado mais efetivo e
também uma melhor interação interpessoal.
Destaca-se que, de acordo com Proposta Curricular para a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), a Matemática deve integrar o papel de ser funcional e
dirigida para as aplicações da vida prática e para a resolução de problemas nas
diferentes áreas do conhecimento. Ademais, o ponto de partida das atividades
Matemáticas na EJA deveria ser os de resolução de problemas matemáticos,
preferencialmente

apresentados

de

forma

a

envolver

os

estudantes,

promovendo a leitura, interpretação, raciocínio lógico, criatividade e autonomia
(BRASIL, 2002).
Diante disso, o Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA) – o qual é uma modalidade da EJA e que tem como objetivo
promover a conclusão da Educação Básica aliada a uma formação profissional
(BRASIL, 2007) – tem como característica alunos que já estão inseridos no
mercado de trabalho e que buscam um conhecimento prático que colabore para
sua qualificação profissional, bem como conhecimento que contribua com suas
necessidades imediatas (ANJOS E SILVEIRA, 2013), ou seja, o estudante do
PROEJA necessita de conhecimentos matemáticos que venham a, conforme
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Ventura (2006, p. 68), “(...) contribuir para a formação do sujeito, para que ele
seja capaz de participar da realidade social em que está inserido”. Essa
contribuição pode vir a ocorrer por meio do uso de resolução de problemas, bem
como é reiterado na Proposta Curricular para a EJA.
Muitos dos discentes do PROEJA, conforme Gehres e Búrigo (2010),
chegam à escola cansados e precisando de aulas mais práticas e motivadoras.
Porém, muitas vezes o ensino da Matemática, é visto como algo monótono
porque o professor passa a ser somente um transferidor de informações e
métodos, podendo tornar o processo de aprendizagem algo maçante. Logo, é
preciso que os docentes busquem meios de fomentar o ensino de Matemática
nas salas de aula, de modo que, conforme Freire (1996), o professor não tenha
a função única de transmitir o conhecimento para o aluno em um discurso
“bancário” meramente transferidor do perfil, do objeto ou do conteúdo.
Assim, para que a aprendizagem em Matemática possa vir a ser mais
proveitosa, uma das alternativas é estabelecer relações entre o contexto e o
conteúdo a ser estudado por meio da metodologia ativa de Resolução de
Problemas. Conforme Berbel (2011), esse método é uma das metodologias
ativas que impulsiona a aprendizagem porque considera a superação de
desafios, a resolução de problemas e a construção do conhecimento novo a
partir de conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos.
Precisamos considerar que algumas das principais características dos
alunos do PROEJA é serem trabalhadores, que buscam qualificação para o
mercado de trabalho, bem como a necessidade de certificação para que se
mantenham empregados. Esses estudantes também buscam por ascensão
profissional

ou

melhores

oportunidades

de

emprego

na

área

e

consequentemente uma melhoria financeira. Por isso, muitas vezes o retorno
dos jovens e adultos aos estudos é marcado pelo medo do fracasso, pela
insegurança, pela introversão e até pela vergonha de suas condições de trabalho
e financeiras (BECHER, SCHMITT E POMMER, 2016). Percebe-se, então, a
relevância de abordar essa modalidade de ensino nesse trabalho de conclusão
de curso, pois o PROEJA, além de oferecer o direito à escolarização, propõe o
desafio de criar ações educativas que reforcem ou até mesmo resgatem a
autoestima dos alunos, bem como melhorem a realidade vivenciadas por eles.
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Diante disso, esse trabalho de conclusão de curso busca propor uma
atividade pedagógica aos alunos do curso de Técnico em Administração, na
modalidade PROEJA, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus
Caxias do Sul articulando os conhecimentos matemáticos e administrativos, por
meio do uso da metodologia de Resolução de Problemas. Espera-se que, com
essa articulação, os alunos tenham chance de se apropriarem de conceitos
matemáticos e virem a estabelecer sentido aos conhecimentos administrativos e
conhecimentos da realidade vivenciada por eles. Dessa forma, o envolvimento
dos estudantes nessa atividade pode vir a enriquecer o processo didático e o
processo de ensino e aprendizagem.
Para isso, esse trabalho foi orientado pelo seguinte tema: O ensino da
Matemática contextualizada na Administração no Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica (PROEJA). Este
trabalho torna-se relevante, pois consiste em retratar uma proposta do uso de
Resolução de Problemas no ensino da Matemática contextualizada na
Administração em uma turma de PROEJA.
Além disso, a partir da busca da efetiva aprendizagem em Matemática,
uma das alternativas é tecer relações entre conceitos matemáticos e a prática
vivenciada pelo aluno. O trabalho visa solucionar o seguinte problema: O uso da
metodologia de Resolução de Problemas no ensino da Matemática para uma
turma de alunos do Curso Técnico em Administração, na modalidade PROEJA,
no Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Caxias do Sul pode
contribuir na aprendizagem dos conceitos de função e da Administração
estudados? Logo, o problema apresentado é gerado por meio do interesse da
pesquisadora de examinar se essa metodologia pode gerar uma aprendizagem
mais significativa para os alunos.
Assim, a fim de nortear o presente trabalho, ele será baseado pelo
seguinte objetivo geral: Propor e aplicar uma atividade utilizando a metodologia
de Resolução de Problemas no ensino da Matemática contextualizada na
Administração em uma turma do curso Técnico em Administração, na
modalidade do PROEJA, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus
Caxias do Sul, analisando o seu impacto na aprendizagem dos alunos.
Para que o objetivo geral seja atingido são apresentados os seguintes
objetivos específicos:
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a) Analisar o Projeto Pedagógico do curso Técnico em Administração na
modalidade do PROEJA, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Caxias do Sul.
b) Realizar uma entrevista semiestruturada com os docentes da área da
Administração e com os professores da Matemática que ministram as
aulas do PROEJA e com a coordenadora do curso.
c) Analisar as entrevistas de modo que, baseado na visão dos professores,
possa-se traçar o perfil dos alunos do PROEJA e para compreender a
realidade vivida pelos professores dessa modalidade de ensino.
d) Correlacionar as informações obtidas por meio do Projeto Pedagógico do
curso do PROEJA com os dados das entrevistas, para a definição dos
conteúdos os quais serão abordados na atividade e em qual turma do
curso Técnico em Administração do PROEJA.
e) Desenvolver e aplicar uma atividade utilizando a Metodologia de
Resolução de Problemas no ensino da Matemática contextualizada na
Administração em uma turma do PROEJA - Campus Caxias do Sul.
f) Elaborar, aplicar e analisar um questionário com alunos do PROEJA, de
modo a identificar os impactos sobre a aprendizagem na visão dos
estudantes proporcionados pelo uso da Resolução de Problemas.

Visto que o objetivo deste trabalho de conclusão de curso é oferecer
ferramentas para que o aluno possa vir a ter uma construção de sentido e
ressignificação da Matemática, por meio de um problema contextualizado com a
Administração, busca-se utilizar uma metodologia que o estudante do PROEJA
seja sujeito ativo dessa construção. Isso, porque, por meio disso teremos,
conforme Fonseca (2007, p. 79), “a concepção do aprendiz como ‘sujeito ativo’,
a valorização da autonomia na construção e na utilização do conhecimento, e o
respeito às concepções, crenças e desconfianças, objetivos e razões dos
educandos”. Desse modo, optou-se por abordar uma atividade envolvendo a
Metodologia de Resolução de Problemas.
Pode-se reiterar a importância da seleção do conteúdo a ser abordado,
pois, segundo Oliveira, (2007, p. 97):
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[...] com relação aos conteúdos, cabe-se ressaltar a necessidade de
uma lógica que os compreenda não como uma finalidade em si, mas
como meio para uma interação mais plena e satisfatória do aluno com
o mundo físico e social a sua volta, oportunizando a essas populações
a valorização dos saberes tecidos nas suas práticas sociais em
articulação com saberes formais que possam ser incorporados a esses
fazeres/saberes cotidianos, potencializando-os técnica e politicamente.

Diante disso, ressalta-se que os conteúdos escolhidos na elaboração da
tarefa voltada para o PROEJA foram determinados a partir de entrevistas feitas
com os professores1 no curso Técnico em Administração nessa modalidade de
ensino no IFRS – Campus Caxias do Sul. Sendo, quatro professores atuantes
na área técnica do curso, a coordenadora do curso, a atual professora titular
além de um docente que já atuou2 na área da Matemática, bem como a análise
do Projeto Pedagógico do curso. A partir dos questionamentos, os docentes
apontaram alguns conteúdos nos quais os alunos têm maiores dificuldades e
quais conteúdos da área administrativa poderiam ser aplicados a algo prático e
que pudessem envolver a Matemática. Já a análise do Projeto Pedagógico serviu
para obter um panorama dos componentes curriculares do PROEJA.
Além disso, o PROEJA foi escolhido pelo fato de que a autora é aluna do
curso de Licenciatura em Matemática e durante a sua formação não teve muito
contato com esta modalidade de ensino. Outrossim, justifica-se também a
escolha do PROEJA no Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Caxias
do Sul, por ser um curso Técnico em Administração e devido ao fato da autora
ter formação superior em Tecnologia em Processos Gerenciais. Isso torna-se um
desafio pessoal de tentar relacionar as áreas administrativas com a Matemática
e potencializar a aprendizagem nesses eixos, além de buscar metodologias
didáticas que melhorem sua formação docente. Logo, esse trabalho de
conclusão de curso torna-se uma provocação pessoal para buscar uma melhor
compreensão da aprendizagem da Matemática na vida profissional e pessoal
dos alunos do PROEJA e oportunizar uma experiência diferente dentro da sala
de aula.

1

Destaca-se que foram contatados seis professores da área técnica administrativa, entretanto, apenas 4
deles responderam em tempo hábil para a realização das entrevistas. Os demais docentes ou não
responderam ou estavam em licença do trabalho.
2
Ressalta-se que a escolha por realizar a entrevista com mais de um professor de Matemática, pois assim,
consegue-se um maior número de informações e pontos de vista.
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Destaca-se também que, pelo fato do PROEJA obter um currículo
integrado entre a Educação Básica e a Profissional e em virtude do IFRS
oferecer um curso Técnico em Administração, optou-se pela articulação da
Matemática com a Administração. Devido a Administração ser uma área com
mais teor teórico e utilizar a Matemática de forma mais prática favoreceu o uso
de uma metodologia mais contextualizada como a de Resolução de Problemas.
Ademais, pelo fato do PROEJA ter um público diversificado, ele acaba
exigindo dos docentes uma proposta pedagógica provocando inúmeros
questionamentos e dúvidas quanto à forma de trabalho, às potencialidades, à
definição de conteúdo e de metodologias a serem abordados (BORELLA E
SANTOS, 2010). Nesse sentido, cabe salientar que, na perspectiva de Tardif
(2002, p. 53), temos que:
A prática pode ser vista como um processo de aprendizagem por
intermédio do qual os professores retraduzem sua formação e a
adaptam à profissão (...). A experiência provoca, assim, um efeito de
retomada crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou
fora da prática profissional.

Logo, a aplicação desse trabalho e a vivência no PROEJA tornou-se para a
estudante de Licenciatura em Matemática uma experiência importante para a
sua formação docente, uma vez que, ao se trabalhar com sujeitos carregados de
experiências e vivências, tornou-se instigante o desafio de propor uma atividade
que busca a tentativa de reconstrução do processo de ensino e aprendizagem
matemático.

2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Nesse capítulo apresenta-se a diferenciação entre Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA), uma contextualização histórica do PROEJA, o curso Técnico em
Administração na modalidade PROEJA no Instituto Federal - Campus Caxias do
Sul. Desta maneira, aqui será representado o embasamento científico para
desenvolvimento do atual trabalho.
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que, de acordo
com Fonseca (2007), tem uma ação educativa dirigida desde o sujeito com
escolarização básica incompleta até aquele que jamais a iniciou e que busca os
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estudos na idade adulta ou na juventude. Além disso, Fonseca (2007) afirma que
a interrupção ou impedimento da trajetória escolar ocorre não apenas por não
acesso a um serviço escolar, mas também num contexto mais amplo de exclusão
social e cultural. Isso pode ser justificado quando Couro (2007) explica que os
jovens e adultos que retornam às salas de aula buscam aprender o que lhe foi
negado quando mais jovens e pode ser considerada uma superação das
privações que sofreram, seja por terem que ir trabalhar muito jovens, ou por falta
de escolas públicas, os levando para condições de exclusão ou desistência
escolar.
Neste contexto, esses fatores podem contribuir para o aumento do número
de pessoas jovens que estão retornando seus estudos na modalidade EJA, que
conforme Carrano (2007), esse desafio é chamado de “juvenilização da EJA”.
Essa “juvenilização”, também está associada ao fracasso escolar e as
sucessivas repetências na escola regular, diante disso para Carrano (2007, p.
3):
Este jovem aluno cada vez mais jovem que chega às classes de EJA
carrega para a instituição referências de sociabilidade e interações que
se distanciam das referências institucionais que se encontram em crise
de legitimação.

Deste modo, Silva (2010) afirma que há um distanciamento entre os
conteúdos escolares e a vida dos estudantes, fato que contribui para o aumento
da evasão do ensino regular, visto que os conteúdos curriculares que orientam
as instituições de ensino são considerados pouco interessantes pelos jovens,
pois não conseguem colocar em prática o que foi apreendido na escola. Assim,
Silva (2007, p. 18) reforça que:
O rejuvenescimento dos alunos é fato pontuado por pesquisas
recentes realizadas no campo da Educação de Jovens e Adultos,
atribuído à perda de qualidade do ensino regular e, mais recentemente,
ao rebaixamento de idade para os exames supletivos, proposto pela
LDB nº 9394/96, por meio da qual surge o que tem sido denominado
de supletivização do ensino regular.

Pierro e Haddad (2015) trazem a noção de que a EJA no Brasil é um tema
muito debatido, desde quando foi pensada sua relação com o ensino regular.
Diante disso, Pierro e Haddad (2015, p. 1998) trazem que:
Expectativas positivas nos planos nacional e internacional cercaram a
educação de jovens e adultos (EJA) na transição para o terceiro
milênio: foram aprovadas declarações, acordos, leis e documentos
sobre o direito humano à educação ao longo da vida que cobraram dos
governos políticas para sua efetivação.
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Ainda, segundo Pierro e Haddad (2015), no Brasil o reconhecimento do
direito dos jovens e adultos à educação é consequência da democratização,
vinda depois da ditadura militar, entre os anos 1980 e 1990. Entretanto, conforme
Oliveira (2007), nesse período houve sucessivos programas de educação e
alfabetização de adultos, porém os projetos apresentavam dificuldades nas
adequações das propostas curriculares e metodológicas à faixa etária e ao perfil
socioeconômico-cultural dos educandos.
Diante disto, uma das consequências do decorrer dos anos foi a construção
e a mudança da identidade da EJA, visto que a partir da resolução CNE/CEB nº
1/2000 é substituído o termo Supletivo por EJA. Isso ocorreu, pois, conforme o
que a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos (2002) afirma,
a denominação Supletivo embutia a conotação de compensar “o tempo perdido”
ou “complementar o inacabado”, com a ideia de substituir de modo
compensatório o ensino regular. O que hoje é concebido como Educação de
Jovens e Adultos faz correspondência à aprendizagem e qualificação
permanente, não mais suplementar, mas sim fundamental. Logo, segundo
Haddad (2007, p. 3):
O direito à educação desse público foi ocorrendo de maneira gradativa,
de modo que atingindo seu auge na Constituição de 1988, quando o
poder público reconhece a demanda da sociedade brasileira em dar
aos jovens e adultos que não tinham realizado sua escolaridade o
mesmo direito que os alunos dos cursos regulares que frequentam a
escola em idades próprias ou levemente defasadas.

A partir de reflexões a respeito do planejamento e funcionamento da EJA,
foi homologada em 1996 a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) n° 9394/96. Deste modo, a contar dessa data, a EJA foi inserida como
modalidade de ensino, na qual abrange todos os níveis da Educação Básica do
Brasil. Desse modo, a LDBEN (Lei 9.394/96), em seu capítulo II, seção V afirma
que:
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e
médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a
aprendizagem ao longo da vida. (BRASIL, 1996)

Nesse sentido, a tarefa da EJA é garantir o acesso e permanência ao
ensino a todos os cidadãos, abrangendo e adequando esta modalidade de
ensino às características dos jovens e adultos. Isso porque, segundo a Diretoria

20

de Políticas de Educação de Jovens e Adultos3 (2008), a EJA é uma política de
educação, que tem como desafio resgatar um compromisso histórico com a
sociedade brasileira e que visa contribuir para a igualdade de oportunidade,
inclusão e justiça social.
Além disso, a LDBEN (Lei 9.394/96), no artigo 38, afirma que:
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos,
que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando
ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de
quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito
anos. (BRASIL, 1996).

Segundo o Parecer CNE/CEB 11/2000, a Educação de Jovens e Adultos
tem três funções: Reparadora, Equalizadora e Qualificadora. A primeira função
significa a restauração de um direito negado, ou seja, é o direito a uma escola
de qualidade, mas também o reconhecimento da igualdade. A função
Reparadora significa a reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma
interrupção nos estudos, assim deve ocorrer uma reparação corretiva,
possibilitando que os indivíduos possam ser inseridos no mundo do trabalho, na
vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação.
Por fim, a Qualificadora, a qual tem como base o caráter incompleto do ser
humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar
em quadros escolares ou não escolares.
Vale salientar também, que os jovens e adultos, ao retornarem aos estudos,
trazem consigo experiências e aprendizados vindos de suas relações sociais e
até mesmos profissionais. Sendo assim, segundo Bail (2002, p. 84), nessa fase
da vida escolar, "(...) faz-se necessário uma metodologia de ensino que priorize
a análise de situações da atividade de trabalho dos alunos extraindo dali noções,
ideias e princípios dos conhecimentos matemáticos escolares". A partir disso, é
preciso que tanto os docentes, quanto as políticas públicas estejam em busca

3

Da qual atualmente é denotada por Diretoria de Políticas para a Juventude, Alfabetização e Educação de
Jovens e Adultos.
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de aperfeiçoamento, a fim de trazer uma educação de qualidade para esse nicho
de alunos.
Ainda, de acordo com Arroyo (2011), não se pode separar o direito à
escolarização dos direitos humanos, pois os jovens e adultos protagonizam
trajetórias de humanização, participando de lutas sociais pelos seus direitos ao
acesso à escolarização. Além disso, para Arroyo (2011, p. 42): “Os jovens e
adultos que voltam ao estudo, sempre carregam expectativas e incertezas à flor
da pele”. Nesse sentido, o público da EJA são pessoas carregadas de histórias
de vidas e de diversas experiências e, por isso, é preciso que os docentes
atuantes nessa modalidade tenham uma visão atenta para esses fatores e
transformem a EJA num processo de ensino e aprendizagem mais próximo da
realidade do estudante e assim o ensino pode se tornar mais humanizado.
Portanto, para Paiva (2013) a diversidade e a heterogeneidade são uma
particularidade da EJA. Desse modo, visto a pluralidade do perfil dos discentes
da EJA é preciso uma elaboração curricular pensada na heterogeneidade dos
sujeitos. Por isso, esse planejamento deve envolver uma adequação da didática,
dos recursos utilizados, da formação, da prática docente e das avaliações
aplicadas. Isso porque para Arroyo (2011) é importante partir da especificidade
dos tempos da vida e dos sujeitos concretos históricos que vivenciam esses
períodos para construir uma proposta curricular que atenda realmente suas
necessidades.

2.1 PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica (PROEJA), na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), é um projeto social voltado à educação profissional técnica para o Ensino
Fundamental e Médio. Esse programa iniciou-se com o Decreto n° 5.154/04, que
visava articular a Educação Básica e a Educação Profissional em um mesmo
currículo. Pode considerar-se que essa integração:
[...] fundamenta-se em seus princípios e é exigência de uma sociedade
na qual a elevada desigualdade socioeconômica obriga grande parte
dos filhos das classes populares a buscar, bem antes dos 18 anos de
idade, a inserção no mundo do trabalho, visando complementar a
renda familiar. (MOURA, 2012, p 56).
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Além disso, de acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), a
integração do Ensino Médio é uma necessidade social e histórica, para que a
educação se efetive aos trabalhadores. Nesse sentido, a proposta de currículo
integrado é um desafio escolar e governamental, pois a integração pode ser vista
como o sentido de: “(...) completude, de compreensão das partes no seu todo ou
na unidade do diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é,
nas múltiplas mediações históricas que se concretizam os processos educativos”
(FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005, p. 84).
A partir disso, vale ressaltar, que conforme o Ministério da Educação 4, o
PROEJA contempla os seguintes cursos na modalidade de educação de jovens
e adultos:
a) Educação profissional técnica integrada ao ensino médio;
b) Educação profissional técnica concomitante ao ensino médio;
c) Qualificação profissional, incluindo a formação inicial e continuada integrada
ao ensino fundamental;
d) Qualificação profissional, incluindo a formação inicial e continuada
concomitante ao ensino fundamental; Qualificação profissional, incluindo a
formação inicial e continuada integrada ao ensino médio;
e) Qualificação profissional, incluindo a formação inicial e continuada
concomitante ao ensino médio.
Diante disto, percebe-se que o PROEJA é uma alternativa para a formação
de trabalhadores do Brasil, visando à certificação técnica e à elevação do nível
escolar dos brasileiros. Ademais, o programa surge com dois objetivos, sendo
que o primeiro é enfrentar as descontinuidades presentes na EJA. O segundo
objetivo, por sua vez, é integrar à Educação Básica e Profissional de modo que
contribuía para a integração socioeconômica de qualidade do público jovem e
adultos (BRASIL, 2006).
Assim, segundo Castro e Moraes (2015) em âmbito da política de
integração do PROEJA, a finalidade básica está na possibilidade de proporcionar
a formação integral do educando, tornando-o capaz de compreender a realidade
social com todas as suas variações e nela inserir-se de forma ética e
competente, visando à transformação da sociedade em função dos interesses
4

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/PROEJA.> Acessado em 04 de março de 2019.
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sociais e coletivos. Logo, esses movimentos reivindicam oportunidades aos
alunos, ou seja, o reconhecimento de sua presença na cena social e pública.
(ARROYO, 2011).
Isso implica assumir o PROEJA como uma modalidade de ensino
específico que busca articular conhecimentos com as experiências dos
estudantes oportunizando-os a serem sujeitos transformadores das realidades.
Ainda, Castro e Morares (2015, p. 5) afirmam que:
O PROEJA enquanto uma política de integração torna-se um incentivo
na perspectiva da defesa de uma educação integrada comprometida
com a formação de um sujeito com autonomia intelectual, ética, política
e humana exigindo uma qualificação profissional voltada para a
perspectiva de vivência de um processo crítico, emancipador e
fertilizador de outro mundo possível.

Em vista disso, uma das finalidades definidas pelas diretrizes do PROEJA é
a capacidade de proporcionar educação básica sólida, que esteja vinculada com
a formação profissional e promova a formação integrada do estudante.
Considera-se que essa formação contribui para a integração social do educando,
o que compreende a continuidade dos estudos (BRASIL, 2007).
Portanto, segundo a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica no
Documento Base 2007: “O PROEJA enfrentou desafios políticos e pedagógicos”,
entretanto o sucesso do PROEJA só é possível e alcançará legitimidade, a partir
da participação ativa dos diferentes níveis de governo e da esfera social,
buscando um projeto que foca na construção de uma sociedade baseada na
igualdade política, econômica e social. Além de visar um projeto de nação que
busque uma escola vinculada com o mundo do trabalho numa concepção
democrática e de justiça social (BRASIL, 2007).

2.1.1 Histórico do PROEJA
Neste subcapítulo será feita uma sucinta descrição das ações
governamentais e dos históricos voltados para o PROEJA no Brasil. Logo,
busca-se apresentar alguns elementos históricos para a compreensão e
contextualização desse programa.
Desde os primórdios do século vinte e um, notam-se várias transformações
políticas, econômicas e sociais no mundo (CIAVATTA, 2011). Essas
transformações interferem na vida dos cidadãos e torna-se imprescindível um

24

investimento na formação das pessoas para atender as demandas oriundas
desse novo cenário. Isso porque, com a velocidade das mudanças, é preciso
que os indivíduos se adaptem a novos meios e modos de trabalho. Para atender
a essa demanda de formação, foi preciso pensar formas de melhor qualificar o
trabalhador, visto que esse modelo passa a exigir novos conhecimentos, além
do desenvolvimento de competências e de habilidades que anteriormente não
eram cobradas (PINTO, 2010).
Nesse sentido, dentro desse cenário surge a necessidade de políticas
educacionais que tenham como vertentes a qualificação e profissionalização de
jovens e adultos que não conseguiram acompanhar as exigências do mercado.
Isso porque, conforme Ventura (2006, p. 67):
Considerando as reais necessidades sociais, profissionais e
educacionais dessas pessoas, faz-se necessário pensar em uma
educação que contribua para a formação do sujeito, para que ele seja
capaz de participar da realidade social em que está inserido.

Neste contexto, observa-se no Brasil uma série de políticas públicas e de
ações governamentais que são voltadas para a inclusão de jovens e adultos
trabalhadores, dentre essas o surgimento do PROEJA (RUMMERT, 2007). A
partir disso, as ações de formação, escolarização e profissionalização do aluno
trabalhador passam a ser integrados em um mesmo currículo e programa
(CIAVATTA, 2011). Logo, esse projeto educacional torna-se uma oportunidade
dos jovens e adultos, que buscam aperfeiçoamento profissional e para os que
se encontram à margem do sistema, de cursar a Educação Básica integrada à
Educação Profissional.
Assim, diante das diversas políticas e ações voltadas para a EJA, o
histórico do PROEJA, segundo Nascimento e Henrique (2017), tem como marco
o ano de 2002 quando o Ministério da Educação propôs o Exame Nacional de
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que previa
avaliar as competências e habilidades básicas dos jovens e adultos,
possibilitando que o governo pudesse delinear ações para reduzir o índice de
analfabetismo no país. Assim, nos anos seguintes foram criados programas
como o Programa Brasil Alfabetizado, e alguns programas envolvendo três
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vertentes para a modalidade da EJA, são eles: o Projeto Escolar de Fábrica 5, o
PROJOVEM6 e o PROEJA.
Conforme o Ministério da Educação, o PROEJA foi criado inicialmente
pelo Decreto nº. 5.478, de 2005, sendo nomeado como Programa de Integração
da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens
e Adultos. A origem desse projeto foi uma decisão governamental para atender
os jovens e adultos que buscavam a educação profissional técnica de nível
médio, da qual em geral eram excluídos. Segundo Borges (2017, p. 62):
O PROEJA surgiu como uma possibilidade de oferta de educação
integrada para os jovens e adultos trabalhadores. Seus princípios e
suas orientações pedagógicas tentam implantar uma política
educacional que romperia com a estrutural histórica de dualidade da
educação nacional.

Assim, para realizar uma melhoria no Decreto 5.478/05, instituiu-se em
2006 um novo Decreto, o Decreto 5.480 que fez uma ampliação do programa,
permitindo então nova possibilidade de articulação da Educação Profissional
com a Educação Básica. A partir disso, foram ampliados os termos de
abrangência e o projeto começou a se chamar Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos (PROEJA). Além disso, teve a ampliação da formação
integrada para além das Instituições Federais de Ensino e o programa pôde ser
ofertado nas redes estaduais, municipais e nas entidades privadas ligadas ao
sistema sindical, o “Sistema S”. Isso fica evidente, no Decreto 5.480/06, Artigo
1°, no qual diz:
§ 3° O PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos
sistemas de ensino estaduais e municipais e pelas entidades privadas
nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional
vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”), sem prejuízo do disposto
no § 4° deste artigo.

5

O projeto Escola de Fábrica é uma iniciativa do Governo Federal, através do Ministério da Educação e da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que pretende possibilitar a inclusão social de jovens de
baixa renda por meio da formação profissional em Unidades Formadoras no próprio ambiente de
trabalho, aproximando o setor produtivo dos processos educativos e promovendo maior responsabilidade
social das empresas. (BRASIL, 2005)
6

O PROJOVEM é um programa unificado de juventude que visa ampliar o atendimento aos jovens
excluídos da escola e da formação profissional e foi criado a partir da integração de seis programas já
existentes - Agente Jovem, Saberes da Terra, PROJOVEM, Consórcio Social da Juventude, Juventude
Cidadã e Escola de Fábrica. Esse programa atende jovens de 15 a 29 anos que vivem em vulnerabilidade
social (fora da escola e dos cursos de formação e qualificação profissional). (BRASIL, 2007).
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§ “4° Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em
qualquer caso, a partir da construção prévia de projeto pedagógico
integrado
único,
inclusive
quando
envolver
articulações
interinstitucionais ou intergovernamentais. (BRASIL, 2006)

Também, houve mudanças nas cargas horárias dos cursos do PROEJA,
sendo que estas antes consideradas como máximas passaram a ser mínimas,
uma vez que conforme previsto no Decreto 5.480, em seu artigo 3° e 4°, que:
Art. 3° Os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e
continuada de trabalhadores, deverão contar com carga horária
mínima
de
mil
e
quatrocentas
horas,
assegurando-se
cumulativamente:
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação
geral; e
II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação
profissional.
Art. 4° Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do
PROEJA deverão contar com carga horária mínima de duas mil e
quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente:
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação
geral;
II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação
profissional técnica; e
III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos
normativos do Conselho Nacional de Educação para a educação
profissional técnica de nível médio, para o ensino fundamental, para o
ensino médio e para a educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2006)

Borges (2017) afirma que a publicação desse decreto implicou também a
reformulação do Documento Base do Programa, sendo esse um instrumento
legal que especifica as diretrizes político-pedagógicas do programa. Nesse
documento constam as concepções, os princípios, o projeto pedagógicopedagógico integrado, os fundamentos político-pedagógicos do currículo, a
organização curricular, a estrutura do currículo, a organização dos tempos e
espaços e a avaliação. Vale ressaltar que esse e outros itens do Documento
Base podem ser analisados de maneira mais concisa. Entretanto, neste trabalho
de conclusão de curso optou-se por sinalizar apenas alguns tópicos existentes
nesse documento, visto que nosso objetivo não é a análise detalhada dos
princípios e bases do programa.
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Conforme o Ministério da Educação (BRASIL, 2018), para a implantação
do PROEJA foram realizadas diversas ações, dentre elas resumem-se:
financiamento para a abertura de cursos do PROEJA ofertados nas redes federal
e estadual, elaboração de documentos base da política, oferta de cursos de
formação continuada para profissionais da educação e de cursos de pósgraduação stricto sensu. Também houve a inserção contributiva que foi uma
ferramenta criada para melhorar o processo educativo, a qual diagnosticava a
situação dos cursos PROEJA em algumas instituições federais, a fim de
minimizar a evasão escolar. Outrossim, ocorreu o incremento de recursos da
assistência estudantil da Rede Federal para o atendimento de jovens e adultos
matriculados no PROEJA e fomento à oferta de curso PROEJA FIC 7, junto aos
municípios, inclusive, com a articulação de processos de certificação
profissional.
Conforme Borges (2017, p. 62), em 2009 a Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC) publicou o Ofício Circular n° 40
GAB/SETEC/MEC8, com o objetivo de apoiar a implementação do PROEJA de
formação inicial e continuada para o público do Ensino Fundamental e das
instituições penais. Sendo que, a oferta em cursos nessa modalidade devia
ocorrer por meio de parcerias entre os Institutos Federais e os municípios. O
investimento também visou à formação profissional ligada às ações do PROEJA
FIC. Segundo Santos (2017 p. 9):
Percebendo o aumento e a necessidade de operacionalização desses
recursos, a SETEC/MEC fez a seguinte proposição no seu item 3: “Em
2011, os recursos necessários para o custeio da assistência aos
estudantes do PROEJA serão alocados diretamente nos orçamentos
das Instituições da Rede Federal.

A partir desta decisão, o PROEJA deixou de ser um programa com
financiamento próprio pela SETEC/MEC passando a fazer parte da ação
orçamentária de cada Instituto Federal. Também, tal proposta regulamenta que
7

Conforme o Ministério da Educação (BRASIL, 2018) o PROEJA Formação Inicial e Continuada (FIC) é
realizado com os estudantes da EJA que estão cursando o Ensino Fundamental ou Médio. A carga horária
dos cursos PROEJA FIC é de 1400, sendo 1200 da EJA e 200h da Formação Inicial e Continuada. Os cursos
são ministrados por professores dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia mais próximos
de cada município. O conteúdo é voltado para a educação profissional associada à escolarização formal
para jovens e adultos de 18 estados e do Distrito Federal (BRASIL, 2018).
8
Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1498-edital-convitePROEJA&Itemid=30192>. Acesso em 13 de abril de 2019.
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o aluno do PROEJA teria os mesmos benefícios que outros alunos de
modalidades diferentes e participaria das seleções para garantir auxílios:
transporte, alimentação, aquisição de material didático (SANTOS, 2017). Diante
disso, o PROEJA passou a ser um programa de política pública com
regulamentação federal.
Nos anos seguintes, conforme Borges (2017), o SETEC investiu no
PROEJA, repetindo os editais e chamadas públicas, além de realizarem
seminários nacionais para discutir os resultados e traçar novas ações no âmbito
do PROEJA. Então, a partir de 2012, o programa passa a ser executado em mais
de 60 municípios e com mais de 100 diferentes cursos. Cada instituição
vinculada ao PROEJA passou a lançar seu próprio edital, com os cursos já
aprovados.
2.1.2 PROEJA no Instituto Federal do Rio Grande do Sul

Nessa subseção, será abordado brevemente o PROEJA nos Institutos
Federais do Rio Grande do Sul (IFRS), focando especialmente no curso Técnico
em Administração, na modalidade PROEJA, no Instituto Federal - Campus
Caxias do Sul, local no qual será aplicado o trabalho de conclusão de curso.

No ano de 2011, o IFRS lançou o primeiro edital para a seleção de
estudantes para o PROEJA no Campus de Porto Alegre e no de Rio Grande. Já
no ano de 2019, seis campis do Instituto Federal do Rio Grande do Sul9 ofertaram
um total de 212 vagas para ingresso em cursos técnicos integrados à modalidade
de Educação de Jovens e Adultos. Sendo que os cursos ocorrem no Campus
dos municípios de: Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre, Restinga, Rolante e
Sertão, e os cursos oferecidos são o Técnico em Comércio e o Técnico em
Administração. Esses cursos atendem jovens e adultos maiores de 18 anos que
concluíram apenas o Ensino Fundamental, mas que buscam ter uma formação
geral em nível de Ensino Médio, integrada à formação profissional técnica.

9

Disponível em:
<https://ifrs.edu.br/ifrs-abre-selecao-de-novos-estudantes-para-curso-tecnico-integrado-ao-PROEJA/>.
Acesso em 13 de abril de 2019.
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Assim, para candidatar-se às vagas os interessados devem se inscrever
no site de cada Campus, e posteriormente preencher alguns formulários, pois a
seleção dos estudantes para o ingresso dos cursos leva em conta os seguintes
critérios: idade (sendo que maior pontuação seriam os sujeitos com maior idade),
o último ano frequentado na escola (sendo que a pontuação maior iria para
aqueles que estavam há mais tempo fora da escola) e a modalidade em que a
pessoa cursou o ensino fundamental (sendo que a maior pontuação se daria
para o indivíduo que cursou o EJA). Dessa maneira, após a seleção, os
ingressantes do PROEJA no IFRS têm a chance de cursarem de forma gratuita
a etapa de Ensino Médio, integrada à formação profissional técnica oferecida em
cada Campus especificamente.

2.1.3 PROEJA no IFRS - Campus Caxias Do Sul

O IFRS - Campus Caxias do Sul está localizado na região da serra gaúcha
cuja economia do município se destaca pela a forte presença industrial.
Considerando que a concepção dos IF’s é oferecer cursos voltados para a
economia da região onde está situada, o IFRS- Campus Caxias do Sul oferta o
curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos. Assim, conforme o Projeto Pedagógico 10 do
PROEJA, o objetivo do IFRS - Campus Caxias do Sul é formar o Técnico em
Administração capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico da região.
Nesse sentido, com o intuito de formar pessoas capacitadas para
trabalhar no ramo industrial, o curso promove a formação com ênfase no
desenvolvimento de competências voltadas à Gestão, ao Empreendedorismo e
às Relações Interpessoais. De modo que o estudante possa encontrar espaço
privilegiado no mercado de trabalho da região, tanto na indústria quanto em
empresas comerciais ou de prestação de serviços. Isso ocorre por se tratar de
um profissional fundamental para o funcionamento desses setores da economia
(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NA

10

Disponível em:
<http://www.caxias.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20166681054283ppc_te%CC%81cnico_em_admini
strac%CC%A7a%CC%83o_pdf>. Acessado em 08 de março de 2019.
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MODALIDADE PROEJA NO INSTITUTO FEDERAL - CAMPUS CAXIAS DO
SUL 2016).
Nesse contexto, o curso busca formar um estudante que tenha como perfil
profissional, segundo o Projeto Pedagógico do curso Técnico em Administração,
na modalidade PROEJA no Instituto Federal - Campus Caxias do Sul (2016):
Executa operações administrativas relativas a protocolos e arquivos,
confecção e expedição de documentos e controle de estoques. Aplica
conceitos e modelos de gestão em funções administrativas. Opera
sistemas de informações gerenciais de pessoal e de materiais.

Assim, o aluno egresso do Curso Técnico em Administração pode ter a
chance de atuar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor. A proposta
do campo de atuação dos alunos do PROEJA IFRS - Campus Caxias do Sul são
empresas e organizações públicas e privadas com atuação em marketing,
recursos humanos, logística, finanças e na área de produção. Assim, o técnico
pode realizar as funções de apoio administrativo e de suporte às operações
organizacionais.
Ainda, conforme o site oficial11 do IFRS - Campus Caxias do Sul, no
PROEJA são disponibilizadas 40 vagas oferecidas anualmente no turno da noite,
sendo que o curso tem como carga horária de 2400 horas com tempo de
integralização de 3 anos. Dentro dessa concepção, o Curso Técnico em
Administração, seguindo as orientações do Catálogo Nacional dos Cursos
Técnicos, possui a seguinte carga horária: 1200 horas constituem a Formação
Geral, 1020 horas compõem a Formação Técnica e 180 horas, o estágio
curricular obrigatório.
A Matriz Curricular do Técnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio na modalidade PROEJA é organizada em quatro áreas do conhecimento
(Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas
Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias) e
Formação Profissional. Já a área da Formação Profissional é onde são
trabalhadas disciplinas da área administrativa, das quais são voltadas para o
foco do curso técnico.

11

Disponível em:
<https://ifrs.edu.br/caxias/cursos/PROEJA/> Acessado em 08 de março de 2019.
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Como este trabalho de conclusão de curso é centrado no ensino da
disciplina da Matemática, nesse momento serão apresentados apenas os
conteúdos previstos na área da Matemática e suas Tecnologias, sendo que as
demais áreas podem ser vistas no Projeto Pedagógico do curso Técnico em
Administração, na modalidade PROEJA, no Instituto Federal do Rio Grande do
Sul - Campus Caxias do Sul. Posto isso, conforme o Projeto Pedagógico
PROEJA do Campus Caxias do Sul (2016), tem-se que a Matemática está
prevista nos três anos do curso, sendo que a disposição dos conteúdos está
apresentada no Quadro 1:
Quadro 1: Conteúdos de Matemáticas previstos para o Técnico em Administração – IFRS
Campus Caxias do Sul

Ano

1°

2°

3°

Disciplina

Matemática I

Matemática II

Matemática III

Carga Horária

90 horas

Objetivos

Ementa

Conjuntos. Conjuntos
Desenvolver no
Numéricos. Definição de
educando a capacidade
Funções. Função Afim.
de ler, interpretar,
Função Quadrática. Função
generalizar, abstrair e
Exponencial. Função
de analisar a realidade
Logarítmica. Progressão
que nos cerca através
Aritmética e Progressão
da resolução de
Geométrica. Derivadas de
problemas.
funções polinomiais.

60 horas

Desenvolver no
educando a capacidade
de ler, interpretar,
generalizar, abstrair e
de analisar a realidade
que nos cerca através
da resolução de
problemas.

Matemática Comercial:
Razão e Proporção.
Grandezas diretamente e
inversamente
proporcionais.
Porcentagem. Variação
percentual. Matemática
Financeira: Capital, juros,
taxa de juros e montante.
Juros simples. Juros
compostos. Taxas
equivalentes

60 horas

Desenvolver no
educando a capacidade
de ler, interpretar,
generalizar, abstrair e
de analisar a realidade
que nos cerca através
da resolução de
problemas.

Descontos. Anuidades
(Rendas Uniformes).
Estatística. Combinatória.
Probabilidade.

Fonte: Projeto Pedagógico PROEJA - IFRS Campus Caxias do Sul, 2016.
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Diante disso, pode-se notar que a Matemática prevista no curso busca
voltar seu foco para conteúdos mais utilizados na área administrativa, levando
essa disciplina para o viés mais palpável de sua aplicação no Técnico em
Administração. É notório que um dos objetivos previstos em todos os anos do
PROEJA, na disciplina de Matemática, é: ler, interpretar, generalizar, abstrair e
analisar a realidade. Assim, reiterasse a importância deste trabalho de conclusão
de curso, visto que o objetivo apresentado nas três disciplinas representadas no
Quadro 1 é utilizar o método de Resolução de Problemas para relacionar a
Matemática com a área técnica da Administração.

3. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
A Educação Matemática na transição do século XIX para o século XX era,
conforme D’Ambrósio (1999), sinônimo de boa didática, cumprimento dos
programas e verificação da aprendizagem de conteúdos através de exames
rigorosos. Entretanto, atualmente a Educação Matemática é vista como uma
área em desenvolvimento em seus estudos, sendo considerada recente e ainda
não possuindo uma metodologia única de investigação, nem sendo claramente
configurada (FIORENTINI; LORENZATO, 2012). Ou seja, por mais que a
Matemática venha sendo estudada desde os séculos passados, a Educação
Matemática é uma área que permanece em mudança e construção.
Por conseguinte, a Educação Matemática toma força quando os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) (1998) estabelecem que aprender Matemática é
um direito básico de todos e é uma necessidade individual e social. Deste modo,
a Educação em Matemática utiliza da Matemática como ferramenta que pode
influenciar um modo de pensar e agir e possibilita captar a realidade enquanto
um processo, conhecendo suas leis internas do desenvolvimento, podendo
possibilitar a transformação da realidade (MELO; LIMA, 2017).
Para Silva (2007, p.51), a Educação Matemática: “tem como foco, o meio
social e político, buscando uma prática democrática no processo ensinoaprendizagem, por meio do qual o aluno é convidado a refletir sobre a
Matemática vivenciada em seu contexto, em uma perspectiva crítica”. Para isso,
a Educação Matemática deve contemplar um conhecimento matemático atual,
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mostrando sua manifestação na realidade a fim de buscar a significação do que
se ensina e do que se aprende.
Por fim, ressalta-se que hoje existem tendências para o ensino da
Matemática os quais propiciam um trabalho ativo por parte do educando e que
despertam o interesse dos alunos pelas aulas. Entre essas tendências podemos
citar: a EtnoMatemática, a História da Matemática, a Matemática Crítica, a
Modelagem Matemática e a Resolução de Problemas. Segundo Mazur (2012,
p.14):
Acredita-se que uma proposta metodológica, fundamentada nas
Tendências em Educação Matemática faça a diferença na
compreensão, no significado e aplicação do conhecimento
matemático, especialmente no ensino fundamental, que é onde se
constrói a base dessa ciência.

Deste modo, para fins deste trabalho de conclusão de curso, iremos focar
na tendência de Resolução de Problemas como metodologia da Educação
Matemática, uma vez que se trata de uma metodologia pela qual o estudante
tem oportunidade de aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas
situações, de modo a resolver a questão proposta (DANTE, 1991).

3.1 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A proposta desse trabalho de conclusão de curso é pensar na tentativa de
reconstrução do conhecimento matemático por meio da articulação da
Matemática com a área administrativa. Por isso, esse trabalho visa dar ao
PROEJA condições de construir um caminho para a oportunidade de ter a
aprendizagem efetiva da Matemática. Assim, é preciso permitir que o estudante
caminhe em busca da construção do seu próprio conhecimento, pensando na
ideia de que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades
para a sua própria produção ou sua construção.” (FREIRE, 1996, p.52).
A Matemática é alvo de certa aversão. Um número crescente de alunos não
gosta de Matemática (VASCONCELLOS, 2000). Esse grupo de pessoas, muitas
vezes, não entende para que estudar Matemática ou não consegue associá-la a
algo relevante. Essas dificuldades encontradas pelos alunos podem gerar o que
Segal em seu estudo chama de Ansiedade Matemática, afirmando que: “O
analfabetismo matemático e a ansiedade Matemática alimentam-se um ao outro.
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(...) o que não se sabe causa ansiedade e assim por diante” (SEGAL, 1984,
p.10). Ao trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos, temos estudantes para
quem a Educação Escolar é uma opção adulta, mas é também uma luta pessoal,
muitas vezes penosa, quase sempre árdua, que precisa justificar-se a cada
dificuldade, a cada dúvida, a cada esforço, a cada conquista (FONSECA, 2007)
Desse modo, Fonseca (2007) afirma que é preciso reconhecer que, ao
trabalharmos no Ensino da Matemática na EJA, é preciso ponderar que os
alunos não vêm apenas à procura da aquisição de um instrumento para o uso
imediato na vida diária, mas que se pretende ali processar um caráter de
sistematização, de reelaboração de conceitos, de desenvolvimento de algumas
habilidades e mesmo treinamento de algumas técnicas requisitadas para o
desempenho de atividades algorítmicas. Em vista disso, para trabalhar com os
estudantes do PROEJA, o professor de Matemática deve estabelecer
metodologias que atendam essas demandas, e isso se torna um desafio que vai
muito além do domínio de técnicas operatórias.
Isso porque, como Barroso defende (2006), nas aulas de Matemática devem
ser trabalhadas atividades que promovam o desenvolvimento das competências
Matemáticas necessárias para que o educando consiga resolver problemas
relacionados com a natureza do mesmo, com seu sistema de representação e
com os conteúdos previstos, uma vez que:
Aprender procedimentos de cálculos isolados, por si só, não promove
o contato do aluno com as ideias e os modos de pensar fundamentais
da Matemática e não garante que o aluno seja capaz de ativar os
conhecimentos relevantes quando tiver de enfrentar mesmo as
situações-problema mais simples que surgem em contextos diferentes
(BARROSO, 2006, p. 9).

Assim, a Educação Matemática deve ser pensada como contribuição para as
práticas de leitura, procurando contemplar conteúdos e formas que auxiliem a
apreciar e compreender melhor a realidade vivida por eles (CARDOSO, 2000,
apud Fonseca 2007, p. 52). Para isso, é preciso tornar o ensino dessa disciplina
algo significativo, assumindo um caráter dinâmico e que conte com a
participação ativa dos alunos no processo de ensino aprendizagem.
Ainda, temos no PROEJA a presença de alunos que estão há tempo sem
escolarização, esses estudantes precisam de motivação para ter uma
aprendizagem eficiente. Para isso, Ausubel (1980, p. 37) considera necessário
que o aprendiz precisa ter disposição para aprender de modo significativo e o
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material a ser aprendido deve ser potencialmente relevante. Logo, segundo
Gehres e Búrigo (2010), é necessário que o aluno reconheça a utilidade dos
instrumentos matemáticos e por meio deles estabeleçam relações entre os
conhecimentos matemáticos e a realidade. Outrossim, Fonseca, chama atenção
para:
A necessidade de contextualizar o conhecimento matemático a ser
transmitido, buscar suas origens, acompanhar sua evolução, explicitar
sua finalidade ou seu papel na interpretação e na transformação da
realidade do aluno. É claro que não se quer negar a importância da
compreensão, nem tampouco desprezar a aquisição de técnicas, mas
busca-se ampliar a repercussão que o aprendizado daquele
conhecimento possa ter na vida social, nas opções, na produção e nos
projetos de quem aprende. (FONSECA, 1995, p. 53).

Portanto, a sala de aula deve ser um ambiente que gere uma verdadeira
experiência Matemática, deve estimular a criatividade, demonstrando que esta
disciplina está permanentemente em renovação e precisa de modificações e
adaptações ao contexto social. Esses estímulos também podem ser ligados com
as ideias de Fonseca (1995), uma vez que, a contextualização e a
interdisciplinaridade passam a ser vistas como importantes ferramentas que
auxiliam o trabalho do professor em sala de aula. Isso porque possibilita o
desenvolvimento de novas competências e habilidades por meio de uma postura
pautada em uma visão holística do conhecimento. Desta forma, a abordagem
interdisciplinar no ensino supera a simples troca de aprendizagem entre uma
disciplina e outra, podendo oferecer uma complexa síntese entre conhecimentos
e metodologias das áreas envolvidas que resultam em um entendimento mais
holístico dos temas estudados (KNIGHT, et al., 2013).
Por fim, conforme Fonseca (2007), percebe-se um esforço para resgatar
o significado da Matemática para os jovens e adultos, buscando reestabelecer a
relação entre conceitos e procedimentos matemáticos e o mundo das coisas e
dos fenômenos. Assim, no caso da Educação Matemática na EJA, uma das
estratégias adotadas para a efetiva aprendizagem é ofertar atividades
envolvendo a resolução de problemas, ou tarefas que podem auxiliar a
compreensão na organização e mobilização do conhecimento. A partir disso, há
uma reorientação e um direcionamento do ensino da Matemática, uma vez que
na resolução de problemas reais vivenciados pelos alunos, auxilia na
compreensão da disciplina e consequentemente da realidade vivida por eles,
promovendo, então, uma reorientação e um direcionamento do ensino da
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Matemática, contribuindo na aprendizagem dos jovens e adultos (FONSECA,
2007).
3.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EJA
O ensino da Matemática, no início do Século XX, “foi caracterizado por um
trabalho apoiado na repetição, no qual o recurso à memorização dos fatos básico
era considerado muito importante” (ONUCHIC E ALLEVATO, 2011, p. 214). Em
contrapartida, Berbel (2011) afirma que atualmente o ensino da Matemática tem
a incumbência de atuar para promover o desenvolvimento humano, a conquista
de níveis complexos de pensamento e de comprometimento em suas ações.
Desta forma, cresce o uso de metodologias ativas, que conforme Berbel (2011,
p. 28) essas têm: “Potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos
se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados
nas aulas ou na própria perspectiva do professor”.
Nesse sentido, Paulo Freire (1996) defende que na Educação de Jovens
e Adultos o que impulsiona a aprendizagem é a superação de adversidades, a
resolução de problemas e a construção do conhecimento novo por meio de
experiências prévias dos alunos. Portanto, segundo Maia (2012), a discussão
sobre o papel da resolução de problemas na Educação Matemática tem seu
grande marco na década de 40, a partir do livro How to solve it (A Arte de
Resolver Problemas) de Polya, porém apenas nas décadas de 70 e 80 o tema
veio a se firmar como objeto de estudo. Entretanto, conforme Onuchic (2012)
durante a década de 1980, muitos recursos em resolução de problemas haviam
sido desenvolvidos visando ao trabalho de sala de aula, na forma de coleções
de problemas, listas de estratégias, sugestões de atividades e orientações para
avaliar o desempenho em resolução de problemas. Ademais, vale ressaltar que,
os estudos e pesquisas em Resolução de Problemas sofreram influência de
teorias construtivistas e que tiveram considerável aceitação na Educação
Matemática (BICUDO,1999). Para Oliveira (2014, p. 9):
[...] ao se teorizar sobre o campo da educação Matemática,
fundamenta-se a prática docente utilizando-se da resolução de
problemas que é uma das suas tendências metodológicas, além de ser
uma importante fonte de investigação da mesma e, ter como
pressuposto a problematização de situações do cotidiano do aluno.
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Nesse contexto, conforme Onuchic (2012), entre tantos caminhos
diferentes propostos para se chegar a processos de ensino aprendizagem
utilizando a resolução de problemas, nos anos 2000, o Grupo de Trabalho e
Estudos em Resolução de Problemas (GTERP12 ) elaborou o seguinte roteiro de
atividades destinado à orientação de professores para a condução da prática da
Resolução de Problemas em suas aulas:
1) Preparação do problema: busca selecionar um problema visando à
construção de um novo conceito, princípio ou procedimento. Esse
problema será chamado problema gerador.
2) Leitura individual: entregar uma cópia do problema para cada aluno
e solicitar que seja feita sua leitura.
3) Leitura em conjunto: formar grupos e solicitar nova leitura do
problema, agora nos grupos.
4) Resolução do problema: de posse do problema, sem dúvidas quanto
ao enunciado, os alunos, em seus grupos, num trabalho cooperativo e
colaborativo, buscam resolvê-lo. Considerando os alunos como coconstrutores da “Matemática nova” que se quer abordar, o problema
gerador é aquele que, ao longo de sua resolução, conduzirá os alunos
na construção do conteúdo planejado pelo professor para aquela aula.
5) Observar e incentivar: essa etapa o professor não tem mais o papel
de transmissor do conhecimento. Enquanto os alunos, em grupos,
buscam resolver o problema, o professor observa, analisa o
comportamento dos alunos e estimula o trabalho colaborativo. Ainda,
o professor, como mediador, leva os alunos a pensar, dando-lhes
tempo e incentivando a troca de ideias entre eles.
6) Registro das resoluções na lousa: representantes dos grupos são
convidados a registrar, na lousa, suas resoluções. Resoluções certas,
erradas ou feitas por diferentes processos devem ser apresentadas
para que todos os alunos as analisem e discutam.
7) Plenária: para esta etapa são convidados todos os alunos para
discutirem as diferentes resoluções registradas na lousa pelos colegas,
para defenderem seus pontos de vista e esclarecerem suas dúvidas.
O professor se coloca como guia e mediador das discussões,
incentivando a participação ativa e efetiva de todos os alunos. Este é
um momento bastante rico para a aprendizagem.
8) Busca de consenso: após serem sanadas as dúvidas e analisadas
as resoluções e soluções obtidas para o problema, o professor
incentiva toda a classe a chegar a um consenso sobre o resultado
correto.
9) Formalização do conteúdo: neste momento, denominado
“formalização”, o professor registra na lousa uma apresentação
“formal” – organizada e estruturada em linguagem Matemática –
padronizando os conceitos, os princípios e os procedimentos
construídos através da resolução do problema, destacando as
diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades
qualificadas sobre o assunto (ONUCHIC E ALLEVATO, 2011, p. 83 85).

12

O GTERP desenvolve suas atividades no Departamento de Educação Matemática da UNESP – Rio Claro.
Foi formado em 1992, embora já se reunisse semanalmente desde 1989, sempre coordenado pela Profa.
Dra. Lourdes de La Rosa Onuchic.
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Nesse sentido, percebe-se que a Resolução de Problemas, para Dante
(1991), não deve ser uma experiência repetitiva, então cabe ao professor sugerir
diferentes formas de solucioná-los, destacando sempre que há mais de uma
forma ideal de alcançar a resolução, uma vez que problema é qualquer situação
que exija o pensar do indivíduo para solucioná-la. Castro Filho (2004) traz a
ideia de que o problema proposto deve ser olhado como um elemento que pode
disparar um processo de conhecimento.
Assim, quando se trata da resolução de problemas como uma
metodologia aplicada em sala de aula, parte-se de um problema que tem a
Matemática como um foco particular (FONSECA, 2007). De maneira que, o
problema a ser formulado venha a contribuir para a formação dos conceitos
antes mesmo da apresentação e uso da linguagem Matemática formal. Isso
porque, conforme Gomes, Barbosa e Concordido (2017, p. 111):
[...] resolução de problemas é uma metodologia que oportuniza aos
estudantes a possibilidade de fazer Matemática, isto é, ao buscarem
uma solução para o problema proposto, eles são levados a exercitar
as suas habilidades intelectuais, criatividade, intuição, imaginação,
iniciativa, autonomia, experimentação, capacidade de fazer analogias,
interpretação dos resultados, etc. Desse modo, a resolução de
problemas estreita a distância entre uma Matemática mais intuitiva,
mais experimental e uma Matemática formal.

A partir disso, o discente é incentivado a tecer conhecimentos e
sistematizar estratégias para que ele passe a pensar de maneira mais produtiva
e mais criativa na solução do problema. Portanto, o aluno deve ser sujeito ativo
e deve ser capaz de fazer conexões entre experiências pessoais e diferentes
áreas da Matemática, gerando novos conceitos e novos aprendizados.
Entretanto, Oliveira (2014) afirma que um dos obstáculos no Ensino da
Matemática na EJA, é a forma de desenvolver junto aos estudantes a
Matemática com sua resolução científica, pois esses sabem fazer as resoluções
Matemáticas da maneira que aprenderam no seu dia a dia, através de trabalhos,
afazeres domésticos. Diante disso, conforme Onuchic e Allevato (2011),
trabalhar com a resolução de problemas exige que professores e alunos tenham
novas posturas e atitudes com relação ao trabalho desenvolvido em sala de aula.
Sendo que, o professor deve escolher os problemas adequados ao conceito que
vai ser construído. E, por outro lado, os alunos passam a ter maior participação
e responsabilidade no processo de aprendizagem. Em vista disso, é importante
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que o estudante tenha vontade de adquirir novos conhecimentos e estar sujeito
a entender e buscar novos conhecimentos matemáticos.
Isso porque a resolução de problemas têm como propósito fazer com que
os estudantes possam pensar matematicamente, levantar ideias Matemáticas,
estabelecer relações entre elas, saber se comunicar ao falar e escrever sobre
elas, desenvolver formas de raciocínio, estabelecer conexões entre temas
matemáticos e de fora da Matemática e desenvolver a capacidade de resolver
problemas, explorá-los, generalizá-los e até propor novos problemas a partir
deles (ONUCHIC E ALLEVATO, 2004, p. 218). Oferecendo, então, a
possibilidade de constituição de sentido da Matemática para o público jovem e
adultos. Ademais, nota-se a importância do uso dessa metodologia no PROEJA,
pois de acordo com Polya (2006, p. 131):
Ensinar a resolver problemas é educar à vontade. Na resolução de
problemas que, para ele, não são muito fáceis, o estudante aprende a
perseverar a despeito de insucessos, a apreciar pequenos progressos,
a esperar pela ideia essencial e a concentrar todo o seu potencial
quando esta aparecer. Se o estudante não tiver, na escola, a
oportunidade de se familiarizar com as diversas emoções que surgem
na luta pela solução, a sua educação Matemática terá falhado no ponto
mais vital.

Enfim, o ensino matemático por meio da Resolução de Problemas é uma
forma que pode tornar a Matemática mais clara e acessível ao estudante, uma
vez que os conteúdos serão elaborados e desenvolvidos de maneira mais
próxima da realidade do aluno. Assim, usando essa metodologia de ensino
pode-se tornar a aprendizagem mais ativa e significativa, fazendo com que o
aluno possa “(...) estabelecer uma relação da Matemática como o “real” que
considera que o sentido da Matemática está em ser ela um modelo possível- e
útil- da realidade”. Fonseca (2007, p. 76).

4. METODOLOGIA
A metodologia aplicada na elaboração desse trabalho de conclusão de curso
foi a pesquisa do tipo descritiva. Essa, segundo Gil (2008), tem como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, é aquela que leva
em consideração a atuação prática e as mais solicitadas por organizações como
instituições educacionais. Portanto, essa foi escolhida, pois implica observação,
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registro e análise do objeto que está sendo estudado, bem como foi feita
referente a atividade que integra a Administração e Matemática e foi aplicada
aos alunos do PROEJA do IFRS - Campus Caxias do Sul.
Quanto à natureza, cabe dizer que foi de abordagem qualitativa, pois essa se
preocupa com fenômenos, ou seja, tudo o que exige a interpretação do
observador. Além disso, ela serve para:
[...] definir o problema e desenvolver uma abordagem, a pesquisa
qualitativa também é apropriada ao enfrentarmos uma situação de
incerteza, como quando os resultados conclusivos diferem das
expectativas. (MALHOTRA, 2010, p. 113)

Nessa perspectiva, essa natureza de pesquisa foi aplicada pelo fato de
que a conclusão obtida ao final da aplicação da atividade pode ser divergente
em relação à expectativa ou hipóteses do docente e da licenciada envolvidos na
tarefa. Já, quanto à técnica, foi utilizada a pesquisa-ação que, segundo a
definição de Thiollent (1985, p. 14):
[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos do modo
cooperativo ou participativo.

Diante disso, essa técnica fundamentou-se na ideia de que por meio do
uso metodologia de resolução de problemas dentro da sala de aula, pode-se
criar um ambiente de pesquisa, de reflexão e de análise de práticas pedagógicas.
Isso porque a pesquisadora envolvida neste trabalho de conclusão de curso,
planejou e refletiu acerca da atividade, recriando novas estratégias quando
necessário. Além disso, os estudantes do PROEJA foram incentivados a serem
agentes ativos no decorrer da atividade proposta, de modo que eles foram os
principais executores da ação. Dessa forma, a pesquisa-ação foi considerada a
mais adequada aos objetivos do trabalho, pois essa metodologia: “Supõe uma
forma de ação planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro”.
(THIOLLEN, 1985, p.07).
Além disso, a inserção da pesquisadora no PROEJA teve a
intencionalidade de fazer com que os alunos desse programa utilizassem e
aprendessem conceitos matemáticos a fim de estabelecer sentido aos
conhecimentos administrativos. Diante disso, essa prática educativa buscou
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influenciar de maneira positiva a realidade vivenciada por eles, e assim conforme
Silva e Silva (2006, p. 125):
Uma proposta de construção de conhecimento comprometida com a
mudança social implica tomar criticamente a realidade como objeto de
pesquisa e requer a inserção do pesquisador na realidade social. Essa
inserção, por sua vez, exige explicitação da intencionalidade, sem
nenhum pressuposto de neutralidade.

Logo, o a pesquisa-ação foi escolhida, pois como o objetivo da pesquisa é
obter modificações da realidade do estudante, bem como estimular uma teia de
conhecimentos entre a Matemática e Administração gerando um significado para
o ensino aprendizagem.

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para Cajueiro (2012, p.39), “(...) os objetivos específicos são subobjetivos
que detalham pormenorizando o objetivo geral”. Nessa perspectiva, para que o
trabalho alcançasse o resultado esperado teve-se que cumprir os objetivos
específicos e, ao final do trabalho, completar o objetivo geral. Assim, a fim de
atingir os objetivos específicos foram criados instrumentos de coleta de dados
os quais foram: a entrevista semiestruturada com os professores atuantes do
curso do PROEJA e a análise do Projeto Pedagógico do curso Técnico em
Administração, na modalidade PROEJA, no Instituto Federal do Rio Grande do
Sul - Campus Caxias do Sul. Dessa forma, os resultados finais, adquiridos
dessas ferramentas, foram categorizados, analisados e interpretados e desse
modo cruzados, obtendo então um delineamento para a produção da atividade
prevista por esse trabalho.
Nesse sentido, como base documental, foi avaliado o Projeto Pedagógico
do curso Técnico em Administração, na modalidade PROEJA, no Instituto
Federal do Rio Grande do Sul - Campus Caxias do Sul. Nesse documento, foram
analisados quais eram os conteúdos previstos em cada ano do curso, a fim de
obter uma base do que os alunos estudariam tanto na área administrativa quanto
na Matemática. Posteriormente, a fim de traçar o perfil dos alunos do PROEJA
e para tentar compreender a realidade vivida pelos professores dessa
modalidade de ensino, bem como buscar uma base para o direcionamento da
atividade e a escolha da turma, foram feitas, durante o mês de abril e maio,
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entrevistas semiestruturada com docentes do curso Técnico em Administração,
na modalidade PROEJA do IFRS - Campus Caxias do Sul. Sendo quatro
professores atuantes nas áreas administrativas (Apêndice B), os quais para este
trabalho foram chamados de P1, P2, P3, P4, e com dois educadores da
Matemática (Apêndice C), nomeados como P5 e P6. Também, foi entrevistada
a coordenadora do curso (Apêndice A), a qual também atua como docente da
área de Administração no programa e é chamada de P7.
A entrevista com os professores da área técnica administrativa tinha como
foco instigar o docente a encontrar alguma relação entre algum conteúdo da
disciplina que ele ministrava com a Matemática. Já o questionamento para os
docentes da Matemática era verificar, na opinião deles, quais eram as principais
dificuldades dos estudantes referentes a essa disciplina. Por fim, a conversa com
a coordenadora de curso, se deu principalmente com a intenção de conseguir
traçar um panorama do perfil dos estudantes do curso Técnico em
Administração, na modalidade PROEJA, no Instituto Federal do Rio Grande do
Sul - Campus Caxias do Sul.
Vale ressaltar que esse tipo de entrevista é aquela que para Gil (1999, p.
120), “(...) o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o
assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua
retomada”, ou seja, é aquela que o entrevistador tem um roteiro de perguntas,
mas há liberdade daquilo que é solicitado. Percebe-se que nesta técnica só se
distingue da simples conversação, porque tem como objetivo básico a coleta de
dados e perguntas que a conduzirão. Dessa forma, a fim de trazer uma melhor
observação e análise das respostas a entrevista foi gravada e após foram
transcritas (através do programa Express Scribe Transcription Software) e
tabuladas em uma planilha do Excel.
A partir do estudo do Projeto Pedagógico e do cruzamento das
informações obtidas por meio das entrevistas, foi possível obter o alinhamento
de ideias para determinar os conteúdos e conceitos a serem trabalhados no
desenvolvimento e na elaboração da atividade utilizando a metodologia de
resolução de problemas e consequentemente a escolha da turma na qual foi
aplicada a tarefa. É válido afirmar que os dados coletados na metodologia foram
tratados pela técnica de análise e interpretação de dados adquiridos pelos
procedimentos apresentados. Visto que, para Gil (2008), para interpretar e
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analisar os resultados precisa-se ultrapassar a simples leitura dos dados e ter
vistas de integrá-los num universo mais amplo em que poderão ter algum
sentido. Além disso, a vista destes pressupostos, todos os resultados foram
categorizados a fim de identificar e interpretar padrões de respostas e cruzá-los
de forma coerente para obter o caminho para atingir o objetivo geral do presente
trabalho.

4.1.1 Preparação da Atividade

Após a análise e cruzamento de dados e a definição da turma e dos
conteúdos a serem trabalhados, foi elaborada uma atividade voltada para a
turma de primeiro ano do curso Técnico em Administração, na modalidade
PROEJA, utilizando a metodologia de resolução de problema. Assim, pretendeuse desenvolver e aplicar essa tarefa na qual os estudantes trabalhassem em
grupos, buscando a integração, a comunicação e o compartilhamento de
conhecimentos entre os estudantes. Deste modo, a ideia era que a turma
formasse grupos de quaro pessoas, dos quais grupos fossem escolhidos pelos
próprios alunos e neste trabalho serão chamados de G1, G2, G3, G4 e G5.
Assim, a ideia do exercício era incitar a criatividade dos discentes, por meio de
questionamentos e reflexões a respeito dos problemas propostos.
Teve-se como intenção que o roteiro da atividade fosse decorrido
conforme o descrito por Onuchic e Allevato, (2011) citado anteriormente no
referencial teórico (no capítulo 3.2), porém houve uma adaptação na etapa
chamada Registro das resoluções na lousa, uma vez que ao invés das soluções
serem escritas na lousa, foi solicitado para que os alunos as registrassem em
uma cartolina, visando uma melhor organização para a pesquisadora.
Diante disso, é importante ressaltar que as aulas de Matemática da turma
na qual se trabalhou tem duração de 3 períodos (50 minutos cada um) semanais,
logo, a aplicação da resolução de problemas se deu da seguinte forma
apresentado no Quadro 2:
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Quadro 2: Previsão das etapas da Resolução de Problemas

Tempo
estipulado

Dia

06/08/2019

13/08/2019

20/08/2019
27/08/2019
a
22/10/2019

19:40 às
22:20

19:40 às
22:20
19:40 às
22:20
19:40 às
22:20

Atividade prevista
Leitura individual e coletiva do
problema e início da Solução do
Problema.
Finalizar a Resolução do
Problema e Registro das
soluções na cartolina.
Plenária e Busca de Consenso.

Formalização do Conteúdo.

Etapas da Resolução de
Problemas
Leitura individual, Leitura
coletiva, Resolução do
problema, Observar e
incentivar.
Registro das resoluções na
lousa.
Plenária e Busca de
Consenso.

Formalização do Conteúdo.

Fonte: Elaborado pela Autora.

Visto isso, a primeira aula foi planejada de modo que na etapa de Leitura
Individual do problema foi prevista ocorrer em 10 minutos, para posteriormente
os estudantes fazerem a formação dos grupos. Com a composição das equipes
feitas, a ideia era oferecer mais 15 minutos para uma nova leitura e discussão
(agora compartilhada) da tarefa e para que eles tirassem dúvidas com a
pesquisadora, a respeito de conceitos ou interpretação do exercício, o restante
da aula deveria ser dedicado para que eles traçassem estratégias e realizassem
o processo da resolução de problemas. Já, em relação a etapa Observar e
Incentivar deveria ocorrer de forma que enquanto os discentes estivessem
buscando a solução do problema, a pesquisadora passaria nos grupos
observando e alisando o trabalho e o comportamento colaborativo dos alunos,
além de incentivá-los.
Em relação a segunda aula, foi dedicado para que os grupos pudessem
terminar a resolução do problema e que começassem os registros das soluções
nas cartolinas. Assim, os grupos que não conseguissem terminar o registro
durante o período de aula deveriam levar para terminar o cartaz em casa. Por
fim, a etapa da plenária deveria ocorrer na terceira semana de aula. Cada grupo
teria o tempo de 20 minutos para expor para a pesquisadora, para a professora
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titular da turma e para os demais colegas, os procedimentos e táticas utilizados
para resolver o exercício. Por fim, seria dedicado um período para que ocorresse
a Busca do Consenso, nessa etapa foram revistas todas as resoluções e todos
os alunos seriam convidados para discutirem as diferentes soluções para
defenderem seus pontos de vista e esclarecerem suas dúvidas, sendo que o
papel da pesquisadora foi ser uma mediadora do debate.
Finalmente, a etapa de Formalização do Conteúdo se deu de forma
expositiva e dialogada, na qual foi trabalho o conteúdo de Plano Cartesiano,
gráficos, porcentagem e Função Afim. Vale ressaltar que, à medida que o
conteúdo foi dado, foram sendo retomadas as questões do Problema Inicial, a
fim de verificar a aprendizagem. Durante as aulas, o conteúdo, na maioria das
vezes, foi passado em slides, entretanto o material foi disponibilizado via folha
física, e também em via PDF para os alunos, a fim de que eles tenham registrado
o conteúdo. Os exercícios, porém, eram explicados e corrigidos no quadro
branco.

4.1.2 Avaliação da Atividade
A fim de incentivar ainda mais os alunos no empenho do trabalho, foi decidido
que o exercício utilizando a metodologia de resolução de problemas seria
avaliado quantitativamente, sendo o seu peso de 10 pontos. Assim, foi criada o
Quadro 3, na qual a pesquisadora e a professora titular de Matemática da turma,
preencheriam durante a etapa de apresentação das soluções dos grupos.
Quadro 3: Avaliação atividade
Grupo:
Nomes:
Critérios de avaliação

Nota (1 a 10)
Apresentação:

Clareza e desenvoltura
Organização do grupo
Participação de todos os integrantes na apresentação
Capricho do trabalho
Matemática:
Lógica na resolução
Aplicação de conceitos matemáticos
Atividade
Organização do grupo durante a atividade
Envolvimento de todo o grupo na atividade
Interesse do grupo na realização da atividade
Total:
Média final:

Fonte: Elaborado pela Autora.
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O método de avaliação do trabalho ocorreu, então da seguinte maneira,
foram estabelecidos alguns critérios divididos em: Apresentação, Matemática e
Atividade. No campo de Apresentação essa seria avaliada durante a exposição
dos grupos a respeito da resolução do problema, ali seriam avaliados a clareza
e desenvoltura, a organização e a participação do grupo na apresentação e o
capricho do cartaz. Já em relação a Matemática, foi avaliado se havia lógica no
que foi apresentado e se havia presente na resolução algum procedimento
matemático (sendo que a equipe que apresentasse ganharia pontos a mais
nesse aspecto). Por fim, na parte da Atividade, seria feita uma reflexão durante
todo o processo do exercício, desde o envolvimento dos estudantes nas
primeiras etapas da metodologia.
Assim, a pontuação ocorreu de modo que cada item poderia ter nota de 0
a 10 pontos. Ao final, foi feita uma soma de todas as notas dos itens e a nota
final do grupo foi feita pela média aritmética de cada critério avaliado.

4.1.3 Percepção sobre a Aprendizagem
Posteriormente, foi analisado o resultado final da tarefa, ou seja, a ideia era
observar se os alunos conseguiram chegar ao objetivo final da tarefa, o qual é
resolver o problema proposto. Foi examinado se os estudantes conseguiram de
fato utilizar recursos matemáticos para chegar à solução final do problema. Para
isso, após a formalização do conteúdo referente a atividade, foi pedido para que
os alunos refizessem as questões do problema, a fim de verificar se houve, de
fato uma aprendizagem a respeito dos conteúdos. A pesquisadora levou os
estudantes para trabalharem no Laboratório de Informática, a fim de mostrar a
eles como poderiam utilizar as planilhas do Excel para facilitar o cálculo e
organização dos dados do problema envolvido na atividade. Além disso,
ressalta-se que devido ao fato da pesquisadora estar simultaneamente fazendo
o estágio obrigatório nesta turma, também foram elaborados alguns trabalhos
avaliativos que também puderam servir como avaliação da aprendizagem.
Também, foi elaborado e aplicado um questionário (Apêndice E) para os
discentes do PROEJA, com a intenção de indagá-los sobre a percepção deles
sobre a metodologia utilizada e questioná-los quanto ao impacto da
aprendizagem da Matemática e da Administração ao trabalharem com a
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resolução de problemas. Assim, as respostas obtidas por meio desse
questionário também foram tratadas pela técnica de análise e interpretação de
dados.
A vista destes pressupostos, a metodologia propiciou o caminho para atingir
o objetivo geral do presente estudo. Nesse sentido, buscou-se, então
desenvolver uma atividade utilizando a resolução de problemas, visando
trabalhar a Matemática de forma interdisciplinar com a Administração para uma
turma do curso Técnico em Administração, na modalidade PROEJA, no Instituto
Federal do Rio Grande do Sul - Campus Caxias do Sul, analisando o seu
possível impacto na aprendizagem dos estudantes.

5. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
Nesse capítulo serão apresentadas as análises dados obtidos por meio da
entrevista realizada com os docentes do curso Técnico em Administração, na
modalidade PROEJA, do IFRS - Campus Caxias do Sul. Serão expostos, então,
os dados referentes ao perfil dos alunos, a realidade vivenciada pelos docentes,
a relação entre os conteúdos da área administrativa com a Matemática e as
principais dificuldades dos estudantes nesta disciplina.
5.1 PERFIL DOS ALUNOS DO PROEJA – IFRS CAMPUS CAXIAS DO
SUL
Por meio das entrevistas realizadas com os docentes atuantes no PROEEJA,
foi possível traçar o perfil dos atuais alunos dessa modalidade no IFRS –
Campus Caxias do Sul. Assim, baseado em alguns questionamentos e
apontamentos feitos durante as conversas, foi possível obter um panorama do
perfil dos ingressos deste curso em relação à: empregabilidade dos estudantes,
evasão escolar, condições sócio econômicas e as dificuldades apresentadas.
A partir disso, então, tem-se que o PROEJA conta com 40 alunos no primeiro,
25 alunos no segundo e 11 alunos no terceiro ano. Percebe-se nesses dados
que o curso tem um certo índice de evasão que segundo a professora P7 pode
ser justificada pelo fato de que:
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“Como eles estão muito tempo sem estudar, então pra eles já tem
aquela coisa de voltar, então tu pensa eles já são em 40 no primeiro
ano que estão lá há 4,5,10,15 anos sem estudar a sua maioria, que
têm uma situação socioeconômica mais desfavorecida no geral, de
repente ele tem que tomar a decisão de estudar, sendo mais velho.
Além de que tem toda uma decisão familiar que nem sempre é apoiada,
ou que é apoiada no primeiro momento, e depois eles se dão conta que
não vão ter a pessoa, então fica mais difícil”.

Foi apontado pelo professor P1 que essa evasão ocorre devido:
“[...] “N” motivos, falta de compatibilidade da idade, o fato de ter ficado
muito tempo fora da escola, que já automaticamente se excluiu, ou eles
já pensam: "A Matemática não é pra mim”, ou o “Português não é pra
mim". Então eles já vêm marcados por uma série de problemas no
passado e daqui a pouco né, no primeiro problema que eles têm eles
acabam desistindo, o pessoal que tem problemas”.

Nesse sentido, percebe-se que a evasão ocorre por inúmeros motivos,
desde o afastamento por não compatibilidade com o curso técnico, questões
pessoais e familiares ou até mesmo por falta de autoestima para acompanhar o
desenvolvimento do curso.
Além disso, nas entrevistas, foi apontado que grande parte dos alunos são
trabalhadores, sendo destacados os empregos de: pintor, pessoas que
trabalham na produção ou manutenção de produtos, vendedores de produtos,
manicure, confeitarias ou auxiliares em restaurantes e diaristas. Então, observase que grande parte dos estudantes, estão inseridos em uma realidade
empresarial ou industrial, o que torna ainda mais importante a experiência do
PROEJA para eles.
Por adiante, temos que as dificuldades dos alunos em relação ao curso,
podem ser resumidas na frase da professora P6, quando ela diz que, de maneira
geral, os alunos:
“[...] têm dificuldades, porque eles estão muito tempo fora de sala de
aula e eles já não têm mais ritmo da sala de aula, as noções básicas
dos conteúdos já fugiram, se perderam, ou se quer tiveram, porque a
gente não sabe até que ponto eles viram e como eles viram. Então,
esse aspecto de estar muito tempo fora de sala de aula é o que mais
impacta ali no procedimento, no desenvolvimento deles”.

Com essa fala, reforça-se a ideia de que o público do PROEJA - Campus
Caxias do Sul apresenta dificuldades no decorrer do curso, por estar por algum
tempo afastado do campo da educação, necessitando de um certo tempo para
se adaptar à nova realidade de estudos.
Outro aspecto que os alunos do PROEJA apresentam é ressaltado pelo
professor P5 na seguinte fala: “(...) muitos deles têm vulnerabilidade social, eles
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vêm aqui pra se sentirem úteis, pra resgatar uma autonomia”. Essa concepção
reitera o que é abordado no referencial teórico deste trabalho, uma vez que o
público da EJA, muitas vezes, busca os estudos em busca de um resgate de
autonomia e até mesmo da autoestima.
Entretanto, os estudantes apresentam uma característica interessante a
qual foi apontada pelo docente P2 ao afirmar que:
“[...] quando os alunos aprendem eles apresentam gratidão. Depois
que eles aprendem a disciplina, seja Matemática, Marketing, Português
ou Administração, eles ficam muito agradecidos. Eles percebem que a
Administração está em tudo, então eles aprendem muitas coisas no dia
a dia, administrar suas contas, seu tempo, eles conseguem perceber
isso e ficam muito gratos”.

Em suma, os alunos do PROEJA - Campus Caxias do Sul por algumas vezes
se mostram com baixa autoestima, com questões pessoais que acabam
interferindo no âmbito escolar, são trabalhadores e que necessitam de um
aprendizado voltado a questões cotidianas e aplicáveis a sua carreira
profissional ou sua vida privada. Diante disso, nota-se a importância da atividade
ligando a Matemática a área técnica, conforme prevista no Projeto Pedagógico
(citado no subcapítulo 2.1.3) do curso, bem como uma interdisciplinaridade
acessível e que possa auxiliar os estudantes a recuperar sua determinação nos
estudos e confiança na aprendizagem.
5.2 REALIDADE VIVIDA PELOS DOCENTES DO PROEJA – IFRS
CAMPUS CAXIAS DO SUL
Dos professores entrevistados nessa pesquisa, todos os educadores
entrevistados afirmaram que já haviam trabalhado com cursos ligados às áreas
de gestão e de engenharia, o que demonstra um ponto positivo, uma vez que o
PROEJA, no Campus Caxias do Sul, é um curso Técnico em Administração.
Porém, grande parte dos docentes tem pouco tempo de experiência com a
modalidade de ensino de Jovens e Adultos, sendo que o professor com mais
tempo de vivência tem quatro anos de trabalho com este público. Ressalta-se
também, que os professores da área administrativa apresentaram mais tempo
de trabalho no PROEJA no IFRS - Campus Caxias do Sul em relação aos
professores da Matemática.
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Frente aos desafios docentes de trabalhar com o público da modalidade do
PROEJA, foram apontados alguns pontos como: a falta de pontualidade dos
alunos, o grande número de faltas e evasão nas disciplinas, a relação
interpessoal da turma e o engajamento nos estudos. Os principais aspectos
apontados podem ser destacados na fala do professor P6, ao afirmar que:
“[...] tudo é mais demorado em relação ao Ensino Médio regular,
porque tudo tem que ser muito explicado, mastigado, detalhado, e na
semana seguinte tem que retomar tudo de novo e detalhado de novo!
É preciso puxar o freio de mão, ir bem, bem tranquilo”.

Já o docente P7 traz a ideia de que:
“[...] a gente tem que ter um pouco de cuidado, um tratamento especial
com essas turmas, não só dar teoria, mas também dar trabalhos
práticos, realizar uma prova, mas trabalhos em grupo”.

Complementando, temos a fala do o professor P1 o qual afirma que:
[...] o pessoal está cansado do dia a dia, então tem que prender a
atenção deles a noite toda, e você tem que tentar otimizar, porque tem
muitos que chegam atrasados porque tem que pegar 2 ou 3 ônibus,
têm outros que saem antes, porque eles têm que pegar o ônibus em
tal lugar. Então, você tem que tentar fazer o máximo para que eles
entendam.

Nesse sentido, diante das falas acima, entende-se que, ao se trabalhar
com o público de Jovens e Adultos, surgem alguns desafios para o professor,
pois é preciso que ele reveja sua metodologia de aula, ofereça trabalhos práticos
e adapte suas avaliações e seu ritmo de ensino, a fim de obter um resultado mais
eficiente na aprendizagem de seus alunos.
Contudo, as vantagens apresentadas pelos educadores, em relação à
vivência nessa modalidade de ensino foram: ser uma motivação pessoal, de
tentar buscar métodos para melhorar a aprendizagem dos estudantes, a gratidão
e o reconhecimento dos alunos quando esses aprendem.
Temos, também, conforme a fala do professor P3, que os discentes ao
estarem cursando o Técnico em Administração se tornam:
“[...] muito agradecidos e admirados que a Administração está em tudo,
então eles aprendem muitas coisas no dia a dia, administrar suas
contas, seu tempo, eles conseguem perceber isso.”

O incentivo de trabalhar com o PROEJA é reforçado quando a professora
P6 afirma que:
“[...] o lado bom é que é legal que tu vê, a mesma forma que é chocante
tu ver o povo fora da escola por 20 anos, é bacana tu ver eles tentando
fazer esse acompanhamento, e ver eles tentando colocar o neurônio
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funcionar. Eles fazem esse network, esse vínculo entre os colegas,
entre a instituição é de extrema importância. (...) para eles é muito bom
esse convívio, e para muitos deles que têm que cuidar de filhos, de
netos, aqueles que têm uma vida mais doméstica né, então para eles
assim, nossa, é abrir muitos horizontes, é muito bacana mesmo,
possibiliza que eles possam abrir pra novas discussões.”

Em suma, percebe-se que, baseado nas concepções dos docentes atuantes
do curso do PROEJA do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Caxias
do Sul, a experiência com essa modalidade de ensino tem as vantagens
relacionadas: o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, enxergar a
evolução tanto nas relações interpessoais entre eles quanto na interpretação de
realidade e a gratidão que os estudantes têm pelos professores. Já, as
adversidades estão associadas às metodologias de ensino, ao ritmo que se deve
conduzir as aulas e a adaptação dos alunos ao reintegrarem ao sistema de
ensino.

5.3 RELAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E A MATEMÁTICA
Durante as entrevistas foram solicitados para os professores da área
administrativa se eles conseguiam fazer relações dos conteúdos trabalhados nas
disciplinas deles com a Matemática. Isso porque, baseada nessas concepções,
a pesquisadora poderia ter uma direção ao elaborar a atividade de resolução de
problemas. Assim, a maioria dos professores apontaram que as disciplinas de
Matemática Financeira e de Contabilidade são as disciplinas administrativas com
mais uso de recursos matemáticos.
Isso fica evidente quando o docente P2 ao ser questionado, prontamente
afirmou que: "Hoje eu ministro Gestão de Pessoas e Legislação e infelizmente
eu não vejo muito a Matemática nessas disciplinas, porém na área de
Contabilidade acredito que tem bastante”. Já o professor P3 disse que: “A
Administração tem umas disciplinas vinculadas a Matemática, a Matemática
Financeira, Contabilidade, a própria Administração Financeira”.
Durante as entrevistas também foi apontada a questão de abordar questões
contextualizadas, como traz a professora P7 ao dizer que:
“Acho que se tu trabalhar com Contabilidade, e questões econômicas
e financeiras, tu pode colocar situações empresariais, pra
contextualizar os conceitos matemáticos".

Aliado a essa concepção, foi feita a seguinte fala pelo professor P1:
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“[...] acredito que a Matemática deveria ser mais voltada para a
Matemática para o Técnico de Administração. Se tivesse uma inversão,
talvez determinasse os conteúdos no primeiro ano, ou que fosse uma
coisa mais gradativamente do primeiro ao terceiro ano, porque pelo o
que eu entendi no terceiro ano eles veem taxas de juros, daqui a pouco
isso é mais palpável ou mais interessante para eles, ou se o conteúdo
do segundo ano passasse para o primeiro, então poderia ser que a
gente tivesse menos evasão e daí sim poderia ter uma coisa assim
mais em conjunto com a Matemática.”

Percebe-se, então que há a preocupação dos professores da área
administrativa com a interdisciplinaridade das disciplinas, porém conforme o que
P1 aponta, isso às vezes não ocorre por uma certa falha na distribuição dos
conteúdos na grade curricular do curso Técnico em Administração, na
modalidade PROEJA, do IFRS Campus Caxias do Sul. Porém, ressalta-se que
a maioria dos professores da área técnica trouxeram a ideia de trazer situações
empresariais contextualizadas para dentro da sala de aula.

5.4 PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ALUNOS DO PROEJA NA ÁREA
DA MATEMÁTICA

Os professores de Matemática, ao serem indagados a respeito das maiores
dificuldades apresentada pelos alunos do curso Técnico em Administração, na
modalidade PROEJA, do IFRS - Campus Caxias do Sul, apontaram que a
Matemática é uma matéria que precisa de uma certa sequência e muitas vezes
os estudantes, por inúmeras causas, não conseguem acompanhar essa
evolução no processo matemático e acabam tendo dificuldades nos conteúdos
considerados básicos. Isso fica evidente quando a professora P6 aponta que os
alunos:
“Têm dificuldade, porque eles estão muito tempo fora de sala de aula
e eles já não têm mais ritmo da sala de aula, as noções básicas já
fugiram, se perderam, ou se quer tiveram, porque a gente não sabe até
que ponto eles viram e como eles viram. Então, esse aspecto de estar
muito tempo fora de sala de aula é o que mais impacta ali no
procedimento, no desenvolvimento dele.”

Especificamente, os conteúdos mais apontados pelos professores de
Matemática foram as operações básicas, as equações, porcentagens e regra de
três, como pode-se observar na fala do professor P5:
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“[...] a disciplina que eu trabalhei era basicamente juros simples e
composto, então eu percebia que eles tinham dificuldade em trabalhar
além da regra de três, com uma equação né. Eles iam resolver
problema de juros simples basicamente aplicavam a fórmula com base
na interpretação do problema, e que também tinham problemas na
interpretação às vezes, e sempre com o uso da calculadora. Mas daí
chegava numa equação de primeiro grau eles já não sabiam fazer, não
era visível para eles que era a mesma coisa”.

Vale ressaltar, que durante as entrevistas com os professores da área
técnica também houve alguns apontamentos com relação às dificuldades dos
estudantes em relação a alguns procedimentos matemáticos como, por exemplo,
quando o professor P1 diz que:
“Muitas vezes eles têm dificuldade com as questões básicas, regra de
três (...) questão de fração, a questão de percentual é bem difícil, a
questão de trabalhar umas situações básicas (...) então assim eu deixo
usar calculadora, celular, mas alguns deles não sabem mais fazer
isso.”

Nesse sentido, torna-se evidente que de modo geral, os estudantes têm
dificuldades nas operações básicas, nas questões de porcentagem, regra de três
e até mesmo de interpretação das atividades.

Logo, diante da análise das entrevistas, percebe-se que o perfil dos alunos,
de modo geral, do Técnico em Administração, na modalidade PROEJA, do IFRS
Campus Caxias do Sul, são alunos trabalhadores, com certo índice de evasão
do curso e que necessitam de uma motivação para permanecer estudando.
Outrossim, ao se trabalhar com o público de Jovens e Adultos, é preciso que o
professor reveja suas práticas docentes adaptando a um ritmo mais adequado
para as demandas dos alunos. Além disso, de modo geral, os educandos têm
dificuldades em algumas operações básicas da Matemática, em regra de três,
porcentagem e na interpretação de questões. Ademais, tem-se que: parte dos
estudantes desse curso são gratos, que por meio do curso aprendem a criar
vínculos e interações interpessoais e através desses fatores podem ampliar seus
conhecimentos.
Por fim, a partir das entrevistas semiestruturadas, observou-se que os
professores acreditam que os principais conteúdos administrativos que são
possíveis fazer vínculos com a Matemática são as disciplinas voltadas para a
área de Contabilidade e a Matemática Financeira, sendo que a contextualização
de situações problemas é uma, entre outras, boa estratégia de ensino.
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6. ANÁLISE E CRUZAMENTO DE DADOS
Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos da análise e
cruzamento de informações obtidos nas entrevistas e do estudo do Projeto
Pedagógico, que resultou na escolha da turma, nos conteúdos e conceitos a
serem trabalhados no desenvolvimento e na elaboração da atividade usando a
metodologia de resolução de problemas.

6.1 ESCOLHA E PERFIL DA TURMA

Pelo fato de que durante as entrevistas com os docentes, a disciplina de
Contabilidade foi a destacada como a matéria com mais relação com a
Matemática e ao observar que no Projeto Pedagógico do curso, a disciplina
Fundamentos de Contabilidade está prevista no primeiro ano, a turma escolhida
para a realização desse trabalho de conclusão de curso foi a turma de primeiro
ano do curso Técnico em Administração. A partir disso, foi conversado com o
professor regente dessa matéria e esse concordou em colaborar com o atual
trabalho, reafirmando a escolha.
Diante disso, essa turma conta com 40 alunos matriculados, sendo que
predominantemente mulheres, entretanto, a média de frequência das aulas são
cerca de 25 estudantes. A faixa etária é de 20 a 66 anos, sendo que a maioria
está entre os 22 aos 35 anos. Nessa classe, há a presença de 4 alunos haitianos,
os quais vieram para o Brasil em busca de trabalho e estudo. Também, nesse
primeiro ano, a maioria dos alunos são trabalhadores, sendo que grande parte
deles trabalha com prestação de serviços, como pintor, cuidadora, eletricista,
entre outros. Assim, percebe-se que esse grupo é bem heterogêneo que conta
com diferente idades, nacionalidades e vivências, o que torna a atividade ainda
mais desafiadora e instigante.

6.2 ESCOLHA DO CONTEÚDO E ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE
UTILIZANDO A METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Pelo fato da aplicação da atividade envolvendo resolução de problemas
ocorrer no segundo semestre do ano de 2019, foi preciso solicitar ao professor
regente da disciplina de Fundamentos de Contabilidade quais seriam os
conteúdos previstos para as aulas neste período. Desse modo, foi enviado para
a pesquisadora o material que este docente trabalharia com a turma, um deles
era custos. Assim, como a pesquisadora já tinha certa interação com o assunto,
devida sua formação em Processos Gerenciais, e também por esse tema
envolver procedimentos matemáticos, foi determinado que seriam abordados no
problema os conteúdos de: Custos Fixos, Custos Variáveis e Custo Total.
Já os tópicos matemáticos a serem abordados na atividade foram: gráficos
de dispersão e de barras, porcentagem (já que foi apontado nas entrevistas que
os discentes tinham dificuldades de interpretação) e função afim (uma vez que
está previsto do Projeto Pedagógico do primeiro ano e era o próximo conteúdo
que professora de Matemática desenvolveria com a turma). Por fim, vale
ressaltar que a metodologia de resolução de problemas foi escolhida pelo fato
de estar previsto no Projeto Pedagógico do curso e também que durante a
conversa com os docentes foi mencionado o uso de contextualização de
situações problemas. Ressalta-se que, conforme a sugestão dos docentes
durante as entrevistas, tentou se trazer um problema que envolvia uma situação
empresarial na qual envolvia quesitos administrativos e matemáticos para
resolvê-lo. A partir disso, foi elaborado o seguinte problema voltado para a turma
de primeiro ano do PROEJA do IFRS – Campus Caxias do Sul:
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Figura 1: Situação problema aplicada na turma de PROEJA

Fonte: Elaborado pela autora

Ao construir essa atividade, foi pensado em trazer alguns conceitos da área
administrativa, ligados ao conteúdo de custos (como dito anteriormente), a fim
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de reforçar e revisar a parte conceitual. Essa contextualização da disciplina de
Fundamentos de Contabilidade foi trazida em forma de texto na introdução do
problema, de modo que o leitor pudesse se inteirar sobre o conteúdo que o
problema está abordando.
Pretendia-se, também, trazer a distribuição das informações em forma de
tabela, uma vez que, conforme as entrevistas semiestruturadas, os estudantes,
algumas vezes, têm dificuldade na interpretação de dados. Desta maneira, além
da leitura textual o aluno ao interpretar a introdução do problema, deveria
também compreender o que a tabela estava representando. Na questão 4, foi
pedido para que os discentes apresentarem uma tabela, pois a partir disso eles
colocariam em prática o exercício de representação, bem como seria possível
perceber como eles interpretaram os dados do problema.
Por conseguinte, a construção de gráficos foi solicitada nas questões 1, 2 e
5, sendo o gráfico de barras e o de dispersão respectivamente. Foi pensado em
trazer esses dois tipos de gráfico, visto que nos meios de comunicação e
informação os gráficos de barras estão muito evidentes. Já o gráfico de
dispersão foi abordado, porque ele é o que traz a noção inicial dos gráficos de
funções. O assunto de funções, por sua vez, foi trazido na questão 2 também,
com o intuito de que os alunos pudessem encontrar uma tendência nos dados e
nos gráficos nos quais pudessem generalizá-los e representá-los na forma de
uma função afim.
Já, o conteúdo de porcentagem foi previsto o uso na questão 3, na qual pede
para calcular os custos fixos de 2019. Para que os estudantes conseguissem
responder essa questão, era preciso que eles compreendessem o que o texto
inicial estava afirmando e posteriormente efetuar os cálculos corretos utilizando
a porcentagem. Por fim, a questão 6 foi elaborada de modo que a partir da
aplicação dos procedimentos matemáticos necessários nas questões anteriores,
os alunos deveriam analisar suas soluções e conseguir interpretar o problema,
verificando os impactos das respostas das questões como o resultado final.
Reforça-se que a criação do problema foi realizada pela pesquisadora, a qual
utilizou de dados fictícios para a montagem do mesmo. Além disso, buscou-se
selecionar um problema visando à construção de um novo conceito, princípio ou
procedimento a respeito dos conteúdos citados pelos docentes como pontos a
serem reforçados para os alunos. Logo, buscava-se com o problema instigar a
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aprendizagem sobre os conteúdos função afim e porcentagem aliados a
fundamentos da contabilidade, bem como reforçar a interpretação e construção
de gráficos.

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise dos dados apresentados nesse capítulo, abordam o resultado da
aplicação das ferramentas metodológicas estabelecidas para a execução do
presente trabalho. Desta maneira, aqui são apresentados o resultado do
cruzamento de informações referentes aos instrumentos de coleta de dados,
bem como o desfecho obtido a partir da atividade de resolução de problemas.
Para isso foi necessário interpretar e estudar os diferentes elementos
informativos, a fim de atingir o objetivo geral do trabalho.

7.1 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Nesse subcapítulo será abordado os passos para a aplicação da atividade
envolvendo a metodologia de resolução de problema na turma de primeiro ano
do curso Técnico em Administração, na modalidade PROEJA, do IFRS - Campus
Caxias do Sul.

7.1.1 Aplicação do problema

A aplicação do problema iniciou-se no dia 06 de agosto e foi até o dia 20 de
agosto de 2019. Durante o período de aplicação da metodologia, a média de
assiduidade ficou em torno de 24 estudantes.
Desta maneira, no dia 06 de agosto foi o dia que começou a atividade.
Inicialmente, os alunos mostraram certa resistência em relação a proposta, pois
assim que receberam a folha contendo o problema, antes mesmo de ser
realizada a leitura individual, comentaram que havia muito texto e tabelas.
Entretanto, ao longo dos dias e no desenrolar da atividade eles mostraram-se
interessados e ativos na conclusão desse. Além disso, houve alguns imprevistos,
como a ausência de alunos durante algumas etapas da resolução, porém que
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foram sendo solucionados conforme a situação. Deste modo, para um melhor
entendimento dos acontecimentos, esses serão descritos conforme as etapas da
metodologia de resolução de problemas citadas por Onuchic e Allevato (2011)
apresentadas no capítulo 3.2 deste trabalho.

7.1.2 Leitura Individual
No dia 06 de agosto de 2019, foi entregue, aos 20 discentes que estavam
presentes na aula, uma folha impressa com a cópia do problema para cada aluno
e foi solicitado para que eles realizassem a leitura deste. Durante essa leitura
individual, houve silêncio na turma, sendo que a maioria dos estudantes lia de
forma atenta, alguns deles sublinhavam alguns trechos, outros faziam algumas
pequenas anotações. O tempo dedicado a essa etapa foi cerca de 10 minutos
até que o último aluno finalizasse sua leitura. Após esse período, foi pedido para
os alunos se eles haviam tido alguma dificuldade de compreensão em relação a
conceitos ou quanto ao que estava sendo solicitado no problema, para se, em
caso afirmativo, fossem feitas as necessárias explicações por parte da
pesquisadora. Porém, não houve manifestações por parte deles.

7.1.3 Leitura em conjunto

Ainda no dia 06 de agosto, após a leitura individual, foi solicitada para que os
alunos formassem 5 grupos de 4 pessoas. Feito isso, foi pedido que eles
realizassem uma nova leitura do problema, de maneira compartilhada nos
grupos. Nesse momento, houve um pouco de dispersão por parte da turma,
porém ao serem chamados a atenção, eles voltaram o foco para o problema.
Assim, três grupos utilizaram a estratégia de apenas um indivíduo ler a atividade
para os demais componentes, e os outros dois grupos fizeram uma leitura
individual novamente e posteriormente discutiram entre o grupo os conceitos e
questões abordadas no problema.

7.1.4

Resolução do problema
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Essa etapa do problema foi dividida em dois dias, iniciou-se a resolução no
dia 06 de agosto e tiveram as conclusões finais no dia 13 de agosto.
Dessa maneira, no dia 06 de agosto após a realização das leituras, foi
solicitado aos alunos para que eles dessem início a resolução do problema
proposto. Nessa etapa, em primeiro momento foi determinado que os estudantes
não pudessem acessar a internet ou bibliografias para realizar pesquisas a
respeito do conteúdo, uma vez que eles deveriam discutir estratégias a partir de
seus conhecimentos prévios de Matemática, de Gestão de Custos e
experiências para solucionar problemas.
Ao ser exposta essa regra, houve reclamações de alguns alunos alegando
que eles não tinham domínio do conteúdo que estavam sendo solicitados nas
questões. Outro aspecto apontado por eles, é que se eles respondessem errado
as questões eles teriam uma nota ruim no trabalho. Entretanto, foi explicado a
eles que a avaliação do trabalho seria feita em relação: ao empenho na atividade,
o capricho e desenvoltura durante a explicação da solução e quanto a lógica do
desenvolvimento da resolução. Após esse esclarecimento, percebeu que os
discentes ficaram mais confiantes para dar continuidade ao trabalho.
Assim, foi pedido para que os alunos começassem a traçar estratégias e a
solucionar o problema proposto. No primeiro momento, os grupos G1 e G2
mostraram-se mais organizados, discutindo novamente entre todo o grupo o que
cada questão estava pedindo e tirando dúvidas a respeito de alguns conceitos
dos enunciados. O grupo G3 elaborou a estratégia de dividir uma questão para
cada pessoa do grupo, sendo que quem tivesse mais facilidade com certa
habilidade que exigia na questão (por exemplo com cálculo) ficaria com o
exercício que correspondia a essa. O G4 mostrou ser mais disperso e
desorganizado e foi necessário chamar mais vezes a atenção deles para que
eles começassem a trabalhar. O G5, por sua vez, as duas pessoas mais jovens
tiveram mais iniciativa de começar a resolver, o que foi preciso uma intervenção
por parte da pesquisadora para que eles integrassem e explicassem melhor o
problema para as duas integrantes mais velhas do grupo.
Logo, nesse dia os alunos dedicaram cerca de 1 hora e meia para elaborar a
solução do problema. Durante esse tempo, a maior parte dos estudantes
mostraram-se participativos e interessados na atividade. Também, percebeu-se
que eles estavam discutindo nos grupos, bem como estavam sendo ativos na
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resolução. Porém, eles não conseguiram terminar toda a solução nesse dia,
sendo necessário oferecer mais tempo em outra aula para a finalização.
No dia 13 de agosto, os alunos tiveram cerca de uma hora para finalizar a
solução do problema, uma vez que nesse dia a turma teve uma palestra nos
períodos iniciais da noite. Porém, houve alunos que estavam ausentes no dia 06
e estavam presentes naquele dia e vice-versa. Assim, foi necessário encaixar
algumas pessoas nos grupos, de modo que o grupo G1, G4 e G3 tiveram que
ser acrescentados um componente a mais. Por conseguinte, neste dia o grupo
G1 e G2 já estavam com a solução quase pronta, entretanto estavam revisando
e pedindo algumas dúvidas finais. Em contrapartida, o grupo G5 havia perdido a
folha com as respostas das questões, porém depois de um tempo acabaram
encontrando e dando continuidade a tarefa. O grupo G4, por sua vez estava
terminando uma única questão e o grupo G3 estava se encaminhando para o fim
da atividade também. Ao finalizar o tempo estipulado, os grupos G3, G4 e G5
afirmaram que, mesmo após os apontamentos feitos pela pesquisadora, não
conseguiram fazer algumas questões por não saberem fazer, e assim optaram
por entregar o trabalho com esses exercícios em branco.

7.1.5 Observar e incentivar

Essa etapa, ocorreu nos dias 06 e 13 de agosto, sendo que a pesquisadora
não tinha o papel de transmissora do conhecimento. Deste modo, enquanto os
alunos, em grupos, tentavam resolver o problema, a pesquisadora passava nos
grupos analisando o comportamento dos discentes, bem como estimulando o
trabalho colaborativo.
Dessa maneira, como era visto que em alguns grupos, o G3 e o G4 não havia
tanta interação entre eles, foi preciso uma intervenção por parte da
pesquisadora, a fim de incentivar o trabalho em equipe. Também, o grupo G5 foi
o que mais apresentou contratempos quanto a interpretação do problema, pois
o grupo era composto por 4 haitianos e esses tinham dificuldades de
compreensão da língua portuguesa. Deste modo, a pesquisadora foi chamada
algumas vezes por esse grupo para ajudá-los a tirar as dúvidas. Já em relação
ao G4, algumas participantes não tinham interesse na atividade alegando que
“Eu não sei fazer, eu nunca vi isso”. No entanto, com incentivo por parte da
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pesquisadora, essa mesma pessoa conseguiu resolver a questão, o que motivou
ainda mais os demais componentes do grupo a trabalhar.
O grupo G2 foi o que mais chamou a pesquisadora para verificar se estavam
fazendo as questões de maneira certa. Porém, como o objetivo do uso da
metodologia de resolução de problemas é incentivar os alunos a exercerem
formas de raciocínios para estabelecer conexões para a obter a solução, não foi
realizada nenhuma explicação do conteúdo antes da etapa de formalização do
conteúdo.
Durante essa mediação, houve bastante incentivo e trocas de ideias entre a
pesquisadora e os alunos. Percebeu-se que quase todos os grupos
apresentaram mais dificuldades na hora de montar os gráficos e também de
como escrever a função solicitada na questão 2. Essa etapa exigiu da
pesquisadora certo controle para que o desafiador sair do papel de mero
transmissor de conhecimento para mediador e incentivador.

7.1.6 Registro das resoluções na lousa

A etapa de registro das soluções do problema ocorreu no dia 20 de agosto e
assim os grupos foram convidados a apresentarem seus cartazes contendo as
suas resoluções e seus respectivos processos, a fim de que todos os alunos
analisem e discutam as questões. Neste momento, cada equipe se posicionava
frente aos demais colegas, colavam suas cartolinas no quadro branco e
explicavam suas respectivas soluções.
De maneira geral, o capricho na elaboração dos cartazes deixou um pouco a
desejar, contudo houve alunos que se mostraram mais dedicados à aparência
do trabalho, trazendo gráficos e textos impressos e colados no cartaz, porém
que ficaram um tanto quanto pequeno. Neste caso, em função do tamanho de
algumas imagens, os colegas e a pesquisadora tiveram dificuldade de visualizar
o que estava sendo apresentado.
Assim, em relação a parte visual da apresentação a maioria dos grupos
poderia ter se dedicado um pouco mais, trazendo imagens maiores, letras mais
caprichadas e informações mais bem-dispostas e organizadas. Isso mostra que
para uma próxima experiência de aplicação desta metodologia, a pesquisadora
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deve oferecer mais tempo aos alunos para a etapa de registro de soluções,
buscando um maior capricho.
Consegue-se afirmar que durante as apresentações e explicações da
atividade, a maioria dos estudantes mostraram certa timidez. Houve grupos nos
quais, ao apresentar, só mostravam suas respostas finais, sem oferecer aos
expectadores uma explicação da linha de raciocínio que os levaram aquelas
soluções. Porém, de modo geral, a clareza e desenvoltura foram razoáveis,
sendo que dois grupos se sobressaíram em relação ao demais. Isso porque
essas duas equipes estavam mais organizadas, e era de certa forma mais nítido
que todos os integrantes tinham entendido o que havia sido feito no trabalho,
pois foram apresentadas as estratégias utilizadas para chegar em cada resposta.
Por esses motivos, esses grupos conseguiram explicar com mais clareza as
soluções e as ideias utilizadas nas resoluções, ficando mais compreensível a
linha de raciocínio usada por eles.
Em contrapartida, houve um grupo no qual os estudantes ficaram nervosos e
desorganizados, assim não conseguiam expor de modo claro o que estavam
apresentando, e algumas vezes não foi possível compreender nem o resultado
final do exercício. Nesse caso, também tiveram vezes das quais enquanto um
integrante estava falando outro indivíduo do grupo se intrometia no meio da fala,
o que dificultou a compreensão da solução do exercício. Sendo válido ressaltar
que foi sugerido pela pesquisadora que todos os integrantes dos grupos
deveriam explanar alguma parte do trabalho, assim todos os estudantes
acabaram apresentando, nem que minimamente, algum resultado da tarefa.
Por conseguinte, em relação a Matemática envolvida na resolução, notouse que todos os grupos conseguiram apresentar a noção de construção de
gráficos e tabelas. Isso porque, referente a parte gráfica utilizada nas questões
1, 2 e 3, os estudantes conseguiram, na maioria, representar os dados
solicitados. Porém, precisavam ser feitos alguns ajustes como: intitular ou criar
os eixos dos gráficos, traçar a reta que ligava os pontos no gráfico de dispersão
e ajustar a escala da figura.
Ainda, na questão 2 foi pedido para que os alunos encontrassem uma função
que representasse os custos totais da empresa fictícia, nesse item a maioria dos
grupos apresentaram algum erro na questão. Isso porque, em vez de escrever
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uma função, eles apenas escreveram um número como resposta, como
podemos ver nas imagens a seguir:

Figura 2: Resposta Questão 2

No caso do G2, foi o grupo chegou mais próximo a resposta final, sendo que
o faltou efetuar uma multiplicação, como vemos a seguir:

Figura 3: Resposta Questão 2 grupo G2

Percebe-se, então, que a maioria dos estudantes tem certa dificuldade diante
da representação Matemática que é necessária para estabelecer relação entre
as variáveis apresentadas no problema.
Já, a respeito da porcentagem, a maioria dos grupos mostraram não obter
domínio disso, uma vez que só dois grupos efetuaram o cálculo da porcentagem
e ainda um deles errou o valor final. Os outros três grupos nem chegaram a
efetuar o cálculo solicitado.
Por fim, a questão que exigia interpretação e análise de gráfico e de
informações, percebeu-se que eles conseguiram compreender o comportamento
dos custos e a maioria deles conseguiu justificar de maneira correta a resposta,
mesmo que em alguns casos os valores finais estivessem errados.
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7.1.7 Plenária e busca de consenso

A plenária e a busca de consenso ocorreram no dia 20/08. Neste dia, os
estudantes foram convidados a discutirem as diferentes resoluções registradas
e apresentadas pelos colegas, a fim de esclarecem dúvidas e defenderem suas
perspectivas. Assim, a pesquisadora optou por ler novamente o enunciado de
cada questão e em seguida discutir com os alunos o que havia aparecido de
solução para ela e assim sucessivamente. Nesse processo, cada grupo poderia
esclarecer suas ideias novamente para deixar a solução mais clara possível para
a turma e por meio de uma votação chegarem a um consenso da resolução mais
plausível. Durante essas etapas, não foram todos os estudantes que
participaram ativamente, houve cerca de 9 alunos que se mostraram mais
interessados neste momento.
Todavia, os que estavam comprometidos estavam discutindo questão por
questão, fazendo apontamentos das resoluções dos demais colegas e
reforçando seus pontos de vista. Assim, durante essas partes da metodologia
eram analisadas todas as soluções que haviam aparecido e os estudantes
questionavam para os demais colegas o que eles haviam feito para chegar
naquela conclusão. Algumas vezes houve apontamentos, por parte dos
estudantes, de que alguns processos de alguns grupos estavam errados. Como
por exemplo, quando um aluno apontou que a função do grupo G2 estava
faltando a multiplicação de um valor por outro. Houve momentos, os quais as
discussões ficavam mais com o teor de competição, então era necessário que a
pesquisadora conversasse e esclarecesse alguns aspectos para que os ânimos
se acalmassem e o foco voltasse para a análise das resoluções.
Durante o desenrolar do debate, a pesquisadora era a mediadora das
discussões, fazendo pequenos apontamentos para conduzir e até mesmo
esclarecer algumas dúvidas e tentando incentivar a participação da turma. Deste
modo, após sanadas algumas dificuldades e analisadas as soluções de cada
questão, chegou à conclusão que os grupos G1 e G2 obtiveram resultados muito
parecidos, porém comparando esses grupos, chegou-se a um consenso no qual
a maioria dos estudantes votaram que o G1 foi o que teve um maior número de
resoluções mais plausíveis.
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7.1.8

Formalização do conteúdo

A formalização do conteúdo teve início o dia 27/08 e término no dia 22/10.
Durante essa etapa, na maioria das vezes a aula foi dada de forma expositiva
dialogada, de modo que o conteúdo era exposto em slides, entretanto o material
era disponibilizado em via física para que os estudantes pudessem fazer seus
registros. Também, os exercícios e construções eram feitos e corrigidos no
quadro branco.
Ressalta-se que devido ao fato da pesquisadora estar realizando o estágio
obrigatório do curso nesta turma, houve alguns dias nos quais foram dedicados
para trabalhos avaliativos, conselhos de classes, palestras, entre outros. Quase
todos os dias de aulas faltavam cerca de 4 a 5 alunos, o que demandava mais
tempo para a explicação de certos conteúdos, pois era necessário ensinar ou
revisar os conceitos em todas as aulas. Diante desses motivos, alguns
conteúdos demandaram mais tempo que o previsto para serem concluídos e o
ritmo de aula se tornava mais lento.
Deste modo, a fim de facilitar a visualização de como decorreu a formalização
dos conteúdos, foi elaborado o Quadro 4. Ele traz os dias que ocorreram as
aulas, os conteúdos abordados, as habilidades desenvolvidas durante as aulas
e que eram associadas à resolução do problema proposto. Reitera-se que os
planos de aulas produzidos estão disponíveis nos Apêndices F e G do trabalho.
Após o Quadro 4, será apresentado brevemente a percepção da pesquisadora
em relação às aulas.
Quadro 4: Disposição das aulas referentes a Formalização do Conteúdo

Dia

27/08
03/09
10/09

Conteúdo
abordado

Habilidade(s)
desenvolvida(s)
para a realização
do Problema

Relação com o
Problema

Construção de
gráfico de barras e
Plano Cartesiano,
de dispersão,
gráficos e
construção e uso de Questões 1, 2, 4 e 5.
construção de
tabelas,
gráficos.
representações de
funções.
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Dia

17/09

24/09

01/10
08/10

15/10
22/10

Conteúdo
abordado

Trabalho
avaliativo
Análise de
gráficos e estudo
de sinal da
função.

Habilidade(s)
desenvolvida(s)
para a realização
do Problema

Relação com o
Problema

Construção de
gráfico.

Questões 1, 2, 4 e 5.

Conceitos sobre os
elementos do
gráfico.

Questão 4.

Analisar
graficamente o
crescimento e
Questões 4 e 6.
decrescimento da
função.
Compreender o uso
de funções no dia a
dia, construções de
gráficos de função
Função afim,
de primeiro grau e o
porcentagem e
Questões 1, 2, 3, 4 e
cálculo e
uso de planilha do
5.
porcentagem.
Excel.
Habilidade de
organizar, interpretar
e manipular dados
em planilhas.
Crescimento e
decrescimento de
função e
exercícios.

Fonte: Elaborado pela Autora.

No plano contido no Apêndice F, foi trabalhado com a localização dos pontos
no Plano Cartesiano, foi desenvolvido a parte conceitual deste conteúdo, nesse
momento os alunos estavam prestando atenção no que era dito pela
pesquisadora. Ao se chegar na localização dos pontos no plano, a pesquisadora
fez alguns exemplos no quadro e posteriormente convidou os estudantes de
maneira voluntária a se dirigirem ao quadro branco e marcarem determinados
pontos. Neste momento, houve uma boa participação dos alunos, e percebeuse que a maioria deles teve dificuldade com os pontos que tinham uma das
coordenadas igual a zero. Assim, foi necessária mais de uma explicação por
parte da pesquisadora a respeito disso. Em seguida, foram apresentados o que
eram os gráficos de barras e de dispersão, junto com seu respectivo exemplo.
Após, iniciou-se a parte de construção de gráfico de funções. Neste
momento, foi preciso uma revisão do que era função e dos conceitos de domínio,
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contradomínio e imagem de função. Quando era explicada a parte de construção
de tabela para representar os gráficos, foi preciso que a pesquisadora revisasse
as operações básicas (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação) envolvendo números negativos, uma vez que alguns alunos não
lembravam como deveria proceder.
Em relação a parte de análise de gráfico, estudo de sinal e crescimento e
decrescimento da função, pode-se dizer que os discentes estavam participando
da aula, tirando suas dúvidas durante as explicações, porém apresentavam mais
dificuldade de compreender alguns conceitos como o zero da função. Isso
porque esse conceito envolve a parte de representação do ponto no gráfico,
utilizando a coordenada da ordenada igual a zero, e alguns estudantes ainda
não haviam compreendido isso.
Já, a respeito do estudo do sinal da função e crescimento ou decrescimento
da função, os estudantes não apresentaram grandes dúvidas quanto ao
processo de extrair essas informações por meio do gráfico, porém apresentaram
dificuldade

em

compreender

conceitualmente

o

que

esses

aspectos

representavam.
Destaca-se o fato de que em todas as aulas, os gráficos apresentados nos
exemplos eram construídos junto com os alunos, reforçando: a construção de
tabelas, a representação dos pontos no plano, a construção do gráfico, as
operações básicas com números inteiros e as informações que poderiam ser
retiradas observando o gráfico. Por isso, quando houve a formalização sobre
função afim (plano contido no Apêndice G), os alunos demonstraram menos
dificuldade para compreender o conteúdo. Isso porque, como foi trabalhado
bastante os conteúdos de funções de modo geral, ao ser focado para a função
afim, os estudantes apresentaram certa facilidade por conseguirem relacionar
com o que tinha sido visto anteriormente.
Em relação ao assunto porcentagem, essa não foi trabalhada de modo
individual, pois foi trazido um exemplo utilizando função afim envolvendo o
cálculo de porcentagem. Deste modo, quando a pesquisadora chegou neste
exemplo foi debatido com os estudantes e mostrado como se calculava o
percentual. Alguns estudantes mostraram certa dificuldade de compreender
como era feito o cálculo e por isso foi preciso explicar duas vezes o
procedimento. Porém, de modo geral, pode-se dizer que os alunos não
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apresentaram muita dificuldade em relação ao conteúdo de função de primeiro
grau, conseguindo estabelecer relações com os conteúdos vistos anteriormente
e também com o problema.
Por fim, quando a pesquisadora os levou para o Laboratório de
Informática, a fim de mostrar como as planilhas de Excel ajudariam e facilitariam
a organização ao se resolver o problema e também a construir gráficos, os
alunos demostraram bastante interesse, pois eles também haviam manipulado
as planilhas em outra disciplina. Assim, houve o comentário de um estudante
afirmando que “Se eu soubesse que era fácil assim, trazia um notebook com a
planilha no dia da apresentação”. Porém, foi reforçado para a turma a ideia de
que era preciso que além de entender o processo das planilhas, era preciso
compreender os conceitos matemáticos e da Gestão de Contabilidade por trás
de cada procedimento, afinal essa era uma das intenções da atividade
envolvendo o problema. De modo geral, durante esse período no Laboratório de
Informática, os estudantes apresentaram certa dificuldade em manipular alguns
detalhes na planilha em si (como por exemplo: formatar o tamanho da célula,
utilizar comandos de soma de valores, entre outros), porém a maioria estava
participando da aula e demonstrando compreender o que estava sendo
trabalhado e construído.

Diante disto, tem-se que durante a etapa de formalização de conteúdo a
maioria dos alunos apresentava interesse nas aulas e muitas vezes eram
participativos. Inicialmente, alguns se mostravam tímidos em falar, ou expor suas
dúvidas, entretanto com o tempo alguns discentes conseguiram se sentir mais à
vontade para pedir para a pesquisadora explicar novamente algo que não havia
sido compreendido. Também, percebeu que alguns estudantes se mostravam
participativos, quando eles eram convidados a irem no quadro para realizar
algum exercício e eles iam, ou quando eles próprios se ofereciam a ir. Outro
aspecto relevante, é de que em todas as aulas eram necessárias uma revisão
do conteúdo que tinha sido visto na aula anterior, uma vez que, pelo grande
número de faltas e também por ser uma turma que a maioria não revisava o
conteúdo em casa, era preciso realizar essa retomada. Assim, pensando em
potencializar e não haver prejuízo na aprendizagem dos alunos, as revisões e
explicações eram feitas de maneira bem calma e sempre que possível eram
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esclarecidas as dúvidas em sala de aula. Algumas vezes, as dúvidas eram de
questões básicas da Matemática e não só do conteúdo que estava sendo
trabalhado, e deste modo, era demandado mais tempo das aulas para a revisão
desses aspectos. Por esses motivos, a maioria dos conteúdos necessitavam de
mais tempo para serem explicados do que estava previsto. Entretanto, esses
aspectos não podem ser considerados como algo negativo, só demonstra que a
turma no geral, tem como característica a necessidade de uma explicação
detalhada e repetitiva para que possa haver a aprendizagem de Matemática.

7.2 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
A avaliação da atividade foi feita de modo que a pesquisadora e a professora
titular da turma deram suas respectivas notas para cada grupo, e a média final
se dava pela soma das notas dadas e dividida por 2. De modo geral, as menores
notas dadas corresponderam ao capricho dos cartazes e a organização dos
grupos, pelo fato da resolução de problemas ser uma metodologia que parte do
conhecimento prévio dos alunos. Em relação a avaliação sobre a lógica
Matemática, utilizada na solução do problema, as notas foram em média 7
pontos, mas as maiores notas (8 e 9 pontos) foram dadas para os grupos que
chegaram mais perto do processo matemático correto. Todavia, alguns grupos
na nota final ficaram com pontuação abaixo da média (abaixo de 7), devido à
falta e organização e envolvimento do grupo e por não obterem tanto capricho
na produção do cartaz. Assim, os demais, grupos por apresentarem cartazes
melhores e uma coletividade maior, obtiveram uma melhor uma pontuação
acima da média.

7.3 PERCEPÇÃO SOBRE A APRENDIZAGEM
Como percepção sobre a aprendizagem, após a formalização do conteúdo,
um dos métodos de avaliação foi um trabalho avaliativo (Apêndice H) envolvendo
o conteúdo de plano cartesiano, construção de gráficos de funções e
interpretação de gráficos. Deste modo, 62% dos alunos atingiram a média na
prova, sendo que 92% desses tiveram nota acima de 8. Isso mostra, que a maior
parte da turma conseguiu demonstrar que houve aprendizagem a respeito
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desses conteúdos. Os estudantes que tiraram abaixo da média (44%), ficaram
com notas entre 5 e 6,7.
Diante disso, percebeu-se que as questões com maior número de erros
foram nas questões 1 e 5. Na questão 1, a maioria das pessoas não conseguiu
responder a primeira e a última pergunta de forma adequada, pois alegaram que
não haviam compreendido o que estava sendo solicitado. Em relação ao número
2, a maioria dos estudantes acertou a localização dos pontos, alguns deles só
demonstraram dificuldade em marcar os que correspondiam aos números com
frações. As questões 3 e 4, a maioria das pessoas que errou, se perdeu nos
cálculos, ou apenas marcaram os pontos no plano cartesiano, esquecendo de
traçar o gráfico. A questão 5 foi o que houve o maior número de questões meio
certas, pois muitos alunos não responderam de maneira completa as letras b e
e, mostrando certa falta de interpretação da questão e do gráfico apresentado.
Todavia, em relação aos conceitos e operações matemáticas necessárias
para a resolução da prova, percebeu que poucos estudantes mostraram
dificuldades, sendo que o maior número de erros foi cometido por falta de
atenção do que efetivamente uma falta de conhecimento. Assim, de maneira
geral, pode-se dizer que após a formalização do conteúdo da parte inicial do
conteúdo proposto a turma se saiu relativamente bem, mostrando que pode de
fato ter havido aprendizagem.
Além disso, após a formalização de conteúdo a respeito de gráficos e
funções, foi pedido para que os alunos refizessem as questões 1, 2 e 3 do
problema, a fim de verificar se houve, de fato uma aprendizagem a respeito dos
conteúdos. As questões 4,5 e 6 não foram solicitadas por falta de tempo durante
as aulas, ficando a reavaliação dessas questões apenas para a verificação
durante a atividade do Laboratório de Informática.
De fato, ao refazerem e entregarem os exercícios refeitos foi possível
perceber que quase todos os estudantes conseguiram desenvolver o raciocínio
correto. Sendo que a maioria deles conseguiu refazer os gráficos de maneira
certa, com as localizações corretas, com mais organização e capricho. Em
relação às funções, ainda houve alguns que cometeram alguns equívocos, por
não apresentarem a função de maneira mais reduzida possível. Porém, ao
comparar com o trabalho apresentado na primeira etapa do problema, percebeuse uma evolução por parte deles. Também, foi relatado por alguns alunos que
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ao refazer essas questões, perceberam os erros cometidos anteriormente, o que
significa que eles mesmos conseguiram perceber e enxergar onde conseguiram
evoluir seus conhecimentos e aprendizagem.
Nas últimas aulas dedicadas à formalização do conteúdo, os discentes foram
levados ao Laboratório de Informática, a fim de resolver todas as questões do
problema utilizando as planilhas da plataforma Excel. Nessa vivência, é
importante salientar que muitos alunos diziam que conseguiram entender ainda
mais o funcionamento das planilhas, bem como os conceitos matemáticos e
administrativos que estavam por trás do problema. Isso porque, ao trabalhar de
forma prática, eles foram capazes de alinhar as funcionalidades tecnológicas
com conhecimentos teóricos.
Portanto, ressalta-se que na visão da pesquisadora os alunos mostraram
avanços durante as aulas e, de forma geral, houve uma aprendizagem de certa
forma significativa. Isso porque diante dos diferentes métodos que foram
utilizados como percepção de aprendizagem, foi possível observar a evolução
de quase todos os alunos em relação às aulas iniciais, tanto durante as
participações das aulas, quanto nos métodos avaliativos. Notou-se que, após a
formalização do conteúdo a maioria conseguiu chegar as soluções certas, ou
então conseguiram chegar em respostas mais próximas do correto, mostrando
uma compreensão melhor sobre o que estava sendo trabalhado. Por fim, o uso
dessa metodologia também teve um caráter formativo para os alunos, uma vez
que foi necessário o desenvolvimento das relações interpessoais e gestão de
conflitos entre os colegas.

7.3.1 Percepção de aprendizagem na visão dos alunos
No dia 19 de outubro foi aplicado o questionário (Apêndice E) aos alunos
do primeiro ano do curso Técnico em Administração, na modalidade PROEJA,
do IFRS – Campus Caxias do Sul. Foram obtidas 17 respostas, faltando a
resposta de apenas 3 estudantes que não estavam presentes. A partir desse
questionamento, os discentes deveriam fazer uma reflexão sobre a metodologia
de resolução de problemas aplicada pela pesquisadora.
Diante disso, foi perguntado aos alunos se eles apresentavam dificuldade
na disciplina de Matemática, 14 pessoas responderam que sim, e apenas 3
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disseram que não. A justificativa de um dos indivíduos que afirmou que não havia
dificuldade em Matemática foi de que:
Na minha opinião a Matemática foi difícil em todos os lugares do mundo
a única maneira para resolver esse problema é de trabalhar mais e
manter-se a paciência.

Para as pessoas que afirmaram ter dificuldade com Matemática foi
solicitado para que elas apontassem quais motivos que consideravam estar
ligados à sua dificuldade, sendo que a maioria apontou obter dificuldade com a
Matemática básica, complexidade do conteúdo ou pouco tempo para estudos.
Assim, aproximadamente 36% dos indivíduos responderam que têm dificuldades
com a Matemática básica e 28% afirmaram que o conteúdo é complexo. Esses
fatores reforçam a ideia de Segal (1984) o qual reitera que muitas vezes não
saber Matemática gera a ansiedade Matemática e vice-versa, no caso desta
turma a dificuldade na Matemática básica pode gerar uma visão de
complexidade em relação à disciplina. Essas dificuldades também podem estar
relacionadas com o perfil do público da Educação de Jovens e Adultos e
especificamente dessa turma, uma vez que muitos estudantes estão há tempo
afastados das escolas o que pode gerar mais obstáculos na compreensão dos
conteúdos. Outrossim, 23% dos estudantes disseram que têm pouco tempo de
estudo, aspecto que também pode ser relacionado com o retrato dos alunos da
EJA, uma vez que muito deles são trabalhadores durante o dia e estudantes
durante o período da noite, o que pode interferir na dedicação de tempo aos
estudos.
Por conseguinte, ao serem questionados sobre quais habilidades foram
exercidas por meio da metodologia de resolução de problemas as mais
apontadas

foram

a

interpretação

(42%)

e

a

habilidade

intelectual

(aproximadamente 29%). Essas perspectivas podem estar ligadas ao fato de que
a metodologia de resolução de problemas, conforme Dante (1991) exige o
pensar e a interpretação do indivíduo para solucionar o problema. Houve
também uma pessoa que assinalou todas as habilidades apresentadas e
escreveu como justificativa que:
Gostei da atividade, porque a Matemática está presente no nosso dia
a dia. Porém, com a atividade usamos um pouco mais afundo nosso
conhecimento, mas enfim, apenas pensamos mais para como encaixar
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os resultados e cálculos nos gráficos.

Esse relato pode ser comparado com o que Oliveira (2014) afirma ao dizer
que os alunos sabem fazer as resoluções Matemáticas de maneira que
aprenderam em seu dia a dia. Deste modo, todos esses fatores estão de acordo
com o que Gomes, Barbosa e Concordido (2017) afirmaram que a resolução de
problemas oportuniza aos estudantes, o que mostra que de aplicação dessa
metodologia nessa turma de certa forma atingiu o objetivo desse método.
Os alunos tiveram que apontar quais eram as facilidades e dificuldades
que acharam em relação à atividade. Dentre as facilidades houve diversos
apontamentos entre eles: fazer os cálculos, incentivo da professora, o trabalho
em grupo e que após as explicações conseguiu-se entender e relacionar os
conteúdos. Em contrapartida, as dificuldades expostas foram: saber se durante
a atividade estavam no caminho certo, a compreensão da lógica do problema, o
desenvolvimento da função, a construção de gráficos, muito conteúdo para
relacionar. Sendo que, a interpretação de gráfico e do problema foi o fato mais
apontado pelos estudantes como obstáculos da atividade. Diante dessas
respostas, reforça-se o que alguns indivíduos haviam respondido na pergunta 1,
na qual uma das maiores adversidades seria a interpretação.
Além disso, houve uma pessoa que fez o seguinte apontamento como
dificuldade: “Achei muito chato apresentar uma tarefa sem saber, uns colegas
sabem mais e outros menos, foi constrangedor”. Com essa fala fica de certa
forma evidente o que foi constatado na avaliação da atividade do problema, na
qual alguns grupos não tiveram total interação na etapa resolução do problema,
fato que contraria o que é apontado por Onuchic (2012) como trabalho
cooperativo e colaborativo.
Foi perguntado a classe que se durante a atividade eles conseguiram
fazer conexões entre temas matemáticos e disciplinas estudadas no curso
Técnico em Administração. Para essa pergunta, 16 dos alunos afirmaram
conseguiam fazer conexões, sendo que 11 estudantes relacionaram com a
Contabilidade, e as justificativas podem ser resumidas nas seguintes escritas
feitas por dois alunos: “Contabilidade, pois a matéria desenvolvida em
Matemática, trabalha com custos e despesas, matérias que já estamos
estudando.” e “Nos exercícios, a maioria dos temas estão ligados, mesmo só nos
cálculos de Matemática é utilizado casos administrativos, o que auxilia no
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entendimento”. Os demais responderam com a área de finanças, informática ou
Administração. Apenas uma pessoa disse que não conseguiu fazer relação com
nenhuma outra disciplina. Diante disso, pode-se dizer que a turma, de modo
geral, conseguiu associar a interdisciplinaridade e contextualização – apontadas
por Fonseca (1995) – entre a Matemática e a Gestão de Custos existente de
modo proposital na atividade elaborada pela pesquisadora. Assim, nota-se que
os estudantes conseguiram ter uma visão holística da tarefa, como foi
estabelecido por Knight (2013).
Ainda, os discentes tiveram que responder se por meio da resolução de
problemas a Matemática ficou mais clara e acessível, logo 13 pessoas afirmaram
que sim, uma que não, uma afirmou que depende e outra que não sabe. Entre
as justificativas para os casos positivos obteve-se principalmente: que essa
metodologia aliada com a explicação da pesquisadora facilita o entendimento do
conteúdo, que essa metodologia ajudou a esclarecer algumas dúvidas em
relação à matéria e a tornar a Matemática mais simplificada, tornou-se mais fácil
de interpretar os dados e o uso de planilhas também auxiliou no processo de
aprendizagem. Foi apontado um aluno que: “Sim, primeiro mostramos como
sabemos fazer, depois tiramos as dificuldades, aprendendo da maneira correta,
pois conseguimos ver o que se faz na prática”, ainda foi escrito por outra pessoa
que essa metodologia “(...) te faz expor teus conhecimentos e através deles
trabalhar as dificuldades, porque usamos o nosso dia a dia, apenas tivemos que
conseguir solucionar um problema mais a fundo”.
A partir dessas colocações, pode-se perceber que algumas finalidades,
trazidas por Fonseca (2007) e por Onuchic e Allevato (2004) da metodologia de
resolução de problemas como: o estudante ser sujeito ativo capaz de fazer
conexões com experiências pessoais e com diferentes áreas do conhecimento,
e a capacidade do aluno de estabelecer uma relação da Matemática como real
dando sentido à Matemática, foram de certo modo alcançadas. Isso porque a
maioria dos alunos conseguiu estabelecer relações entre as disciplinas e
enxergar os conceitos da Matemática aplicados na prática.
Além disso, ao serem questionados se após a etapa de formalização do
conteúdo, os alunos conseguiram aprender os conteúdos envolvidos na
atividade de forma mais acessível, 16 alunos responderam a essa pergunta de
forma positiva, e um se absteve da resposta. Deste modo, 6 pessoas tiveram
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justificativas relacionadas ao modo como a pesquisadora explica o conteúdo e
podem ser resumidas na seguinte escrita de um dos alunos: “Sim, pois suas
explicações são bem claras e objetivas”. Diante destes apontamentos, pode-se
dizer que a postura assumida pela pesquisadora ao trabalhar com os estudantes
do PROEJA influenciou na aprendizagem deles. Cabe salientar que durante a
formalização do conteúdo, foi pensado em metodologias para atender as
demandas exigidas pelos alunos, como por exemplo o uso de slides e a entrega
da via folha física, pois já que o ritmo de aula é mais devagar, não era preciso
que os alunos copiassem toda a matéria. Também, sempre que necessário a
pesquisadora explicava novamente os conteúdos até que todos alunos
afirmavam ter entendido.
Houve outras justificativas relativas à aprendizagem mais acessível por
meio da metodologia de resolução de problemas, como por exemplo: “Sim, essa
metodologia ajudou bastante a entender sobre certos assuntos, relacionados ao
conteúdo de Contabilidade” e “Sim, esse método de aprendizagem foi bom para
nos mostrar nossa capacidade de aprendizagem”. Logo, pode-se perceber que
após a etapa final da metodologia da resolução de problemas, os alunos
conseguiram de alguma forma enxergar e aprender a Matemática mais clara e
acessível, visualizando seus progressos e aprendizados, bem como Polya
(2006) afirma que esse método deve ser.
Por fim, os estudantes tiveram que responder se acharam válida a
experiência envolvendo o uso da metodologia de resolução de problemas. Para
essa pergunta, 16 pessoas disseram que sim, sendo que suas respectivas
justificativas foram diversificadas. Entre elas, destacam-se

“Sim, para

colocarmos em prática o que sabemos, e fazer valer nossa criatividade” , “Sim
foi válido o método de resolução, porque deixa a Matemática mais clara de se
entender”, “Sim, descobri habilidades na Matemática que nem imaginava que eu
poderia ter” e “Muito boa a experiência da metodologia de resolução de
problemas. Mas só funcionou por conta da dedicação e empenho da prof Letícia.
Obrigado”. Em contrapartida houve uma pessoa que disse que não válida, pois
segundo ela: “Não, porque foi bem constrangedor!”. A partir disso, parece que
de maneira geral o uso da metodologia de resolução de problemas foi bem
relevante para a maioria dos alunos e que de maneira geral os propósitos desse
método de aprendizagem foram alcançados. Isso porque os estudantes e a
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pesquisadora conseguiram obter novas posturas e atitudes em relação ao
trabalho realizado na sala de aula, bem como é previsto por Onuchic e Allevato
(2011). Essa situação pode ser justificada quando a pesquisadora criou um
ambiente de pesquisa, de reflexão e de análise das práticas pedagógicas, como
Fonseca (1995) afirmou que as salas de aulas devem ser. Enquanto os alunos
ao reconhecerem suas habilidades desenvolvidas na atividade e também serem
agentes ativos no processo de aprendizagem, conseguiram adquirir novos
conhecimentos matemáticos.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho foi conduzido pelo objetivo geral que buscava propor
e aplicar uma atividade utilizando a metodologia de resolução de problemas no
ensino da Matemática contextualizada na Administração em uma turma do curso
Técnico em Administração, na modalidade do PROEJA, no Instituto Federal do
Rio Grande do Sul - Campus Caxias do Sul, analisando o seu impacto na
aprendizagem dos alunos. O cumprimento desse objetivo foi dado graças ao
cumprimento satisfatório dos objetivos específicos e a partir de alguns ajustes
na metodologia. Assim, pode-se relatar que foi obtido resultados plausíveis
nesse trabalho de conclusão de curso, por meio das etapas cumpridas para
concluir os objetivos específicos, as quais serão apresentadas a seguir.
Ao analisar o Projeto Pedagógico do curso Técnico em Administração na
modalidade do PROEJA, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus
Caxias do Sul, observou-se que está previsto o uso da metodologia de resolução
de problemas para relacionando a Matemática com a área técnica da
Administração em todos os anos do curso.
Por conseguinte, o objetivo de realizar uma entrevista semiestruturada
com os docentes da área da Administração, da Matemática e com a
coordenadora deste curso, permitiu que se pudesse traçar o perfil dos alunos do
PROEJA e para compreender a realidade vivida pelos professores dessa
modalidade de ensino no IFRS – Campus Caxias do Sul. Assim, percebeu-se
que esses estudantes têm como características serem trabalhadores, há algum
tempo afastados dos estudos, com baixa autoestima e motivação para os

78

estudos e que buscam por aprendizagens ligadas ao cotidiano. Os professores
apontaram que os alunos têm como principais dificuldades em Matemática:
interpretação de informações e questões, operações básicas, regra de três e
porcentagem. Todavia, estes discentes apresentam uma gratidão muito grande
por seus professores quando percebem que estão de fato aprendendo.
Outrossim, os docentes do curso apontaram como principais adversidades
encontradas ao ministrar aulas nessa modalidade de ensino o ritmo de aula e a
necessidade de diversas adaptações metodológicas. Em contrapartida,
disseram que é muito gratificante conseguir acompanhar as evoluções dos
alunos, tanto a nível de aprendizagem quanto de relacionamento.
Além disso, a entrevista semiestruturada e a análise do Projeto
Pedagógico foi possível selecionar a turma de primeiro ano da modalidade do
PROEJA no IFRS – Campus Caxias do Sul, bem como os conteúdos de gráficos,
porcentagem e funções contextualizados na disciplina de Gestão de custos,
especificamente aos conteúdos de custos fixos, variáveis e totais. A partir disso,
foi elaborada e aplicada uma atividade a essa turma, envolvendo uma situação
problema, na qual os alunos, em grupos, resolveram seguindo os passos da
metodologia de resolução de problemas, descritas por Onuchic e Allevato.
Pode-se expor que entre o desenvolvimento das etapas de leitura
individual e plenária, de modo geral alguns alunos conseguiram trabalhar de
forma coletiva, apresentando organização e trabalho colaborativo durante a
solução da tarefa, fatos que resultaram em trabalhos relativamente mais
completos e próximos a solução correta. Entretanto, houve alguns grupos que
não conseguiram manter certa ordem durante a atividade, o que refletiu em
alguns resultados que ficaram a desejar.
De maneira geral, pode-se afirmar que a turma teve uma boa participação
durante a atividade, mesmo sendo visível a participação mais ativa de
determinados indivíduos tanto na execução quanto na apresentação e debate da
resolução do problema. Com referência ao conteúdo e a solução final envolvidos
no problema, a turma, no geral, mostrou dificuldades mais pontuais em relação
à porcentagem e na representação da função. Em geral, a maioria conseguiu
demonstrar pelo menos uma noção de construção de gráficos e tabelas e até
que tiveram uma boa interpretação a respeito desses.
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Cabe salientar que houve casos em que, durante etapa da resolução do
problema, alguns estudantes não estavam dispostos ou encorajados a resolver
o que era solicitado. Essa resistência por parte dos alunos, pode ser justificada
pelo fato de que eles não tinham obtido experiência com a metodologia de
Resolução de problemas, uma vez que foi a primeira vez que eles tiveram
contato com essa metodologia. Porém, com o estímulo da pesquisadora e o
incentivo e troca de ideias entre os colegas, esses alunos começaram a trabalhar
de forma mais ativa e com mais empenho. Entretanto, alguns discentes, por mais
motivação e insistência por parte da pesquisadora, quase não demonstraram
interesse na atividade, o que pode ter contribuído negativamente em alguns
resultados obtidos.
Ainda, cabe afirmar, que com o intuito de avaliar os alunos quanto à
aprendizagem e pelo fato da pesquisadora estar fazendo simultaneamente o
Estágio Obrigatório nessa turma, foram elaborados alguns métodos avaliativos
para quantificar essa aprendizagem após a formalização do conteúdo. Deste
modo, em um trabalho avaliativo a turma, no geral, se saiu relativamente bem,
com a maior parte dos alunos com notas acima da média. Neste trabalho, foi
possível analisar que houve alguns problemas de interpretação e algumas faltas
de atenções nas resoluções, porém de modo geral os alunos demonstraram
compreensão em relação aos conteúdos. Foi pedido para que, após a
formalização de conteúdo, os estudantes refizessem algumas questões da
situação problema, nesse momento muitos deles se deram conta dos seus
equívocos da primeira vez que resolveram o problema, bem como conseguiram
compreender suas evoluções por meio da aprendizagem.
Além do mais, foi elaborado, aplicado e analisado um questionário com
alunos do PROEJA, de modo a identificar os impactos sobre a aprendizagem na
visão dos estudantes proporcionados pelo uso da resolução de problemas. Logo,
por meio desse foi possível identificar que de fato os alunos pontuam que têm
dificuldades em Matemática, advindas principalmente da dificuldade na
Matemática básica e na falta de tempo para estudar. Eles apontaram que, a partir
da metodologia de resolução de problemas, eles conseguiram desenvolver
principalmente as habilidades intelectuais e de interpretação. Para eles, a maior
facilidade durante essa metodologia foi a construção de gráficos (bem como foi
previsto durante os métodos de avaliações), e entre as maiores dificuldades foi
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a de interpretação, por isso foi uma habilidade a qual os alunos citaram que
tiveram que desenvolver.
Por fim, os estudantes conseguiram perceber na situação problema a
interdisciplinaridade entre a Matemática e a matéria de Gestão de Custos, o que
engrandece ainda mais a aprendizagem deles, uma vez que eles conseguiram
tecer conhecimentos entre essas duas disciplinas. Da mesma forma, os alunos
de maneira geral, apontaram que o uso da metodologia de resolução de
problemas, aliada a uma explicação clara e calma da pesquisadora, eles
conseguiram aprender grande parte dos conteúdos previstos, bem como
salientaram que esse método tornou a Matemática mais clara e acessível. Esses
fatores, também estimularam os discentes a apontarem que de fato o uso da
metodologia proposta foi uma experiência válida para eles, uma vez que os
auxiliou no processo de aprendizagem e autoavaliação.
Diante disso, cabe afirmar que as entrevistas semiestruturadas e os
questionários, aplicados aos docentes e aos estudantes, respectivamente, foi de
grande contribuição ao trabalho, uma vez que enriqueceu e validou algumas
informações adquiridas. Além disso, foi notável que alguns aspectos relatados
pelos professores foram reafirmados pelos próprios discentes. Isso demonstra
que o grupo docente dessa modalidade no IFRS – Campus Caxias do Sul
consegue ter um panorama da realidade e do perfil de seus alunos.
Entretanto, devido ao objetivo geral demandar uma grande amplitude de
informações, houve limitações neste trabalho, uma vez não foi feita a entrevista
com todos os docentes previstos e também com todos os alunos no questionário.
Para que os estudantes não tivessem consequências em seu processo de
aprendizagem, as aulas ocorreram em um ritmo adaptado para a turma, e muitas
vezes as aulas ultrapassavam o tempo previsto. Durante as etapas da resolução
de problemas, houve momentos nos quais a turma teve eventos extraclasses o
que algumas vezes acabou interferindo no andamento dos processos. Contudo,
apesar dessas restrições, cabe salientar que esses fatores são ligados aos
imprevistos que a docência proporciona, porém pode-se afirmar que o trabalho
foi desenvolvido e concluído de maneira mais alinhada possível com o objetivo
geral, sem sofrer desvalorização do trabalho de conclusão de curso.
Desse modo, fica como sugestão para novos trabalhos e para a
continuidade desse estudo, a aplicação de um questionário para os alunos antes
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da preparação do problema. De modo que, por meio dele, possa-se traçar um
perfil dos estudantes e também questionar sobre suas facilidades e dificuldades
antes do processo de execução da metodologia. Sugere-se que durante as
entrevistas seja perguntado aos docentes se eles já haviam utilizado a
metodologia de resolução de problemas durante as aulas e, em caso afirmativo,
quais eram seus respectivos impactos.
Em suma, refletindo a respeito do resultado final do uso dessa
metodologia e também da análise das informações obtidas por meio dos
métodos de percepção de aprendizagem, pode-se concluir que o uso da
metodologia

de

resolução

de

problemas

impactou

positivamente

a

aprendizagem dos alunos do primeiro ano do curso Técnico em Administração,
na modalidade do PROEJA, no IFRS – Campus Caxias do Sul. Tendo em vista
que o uso dessa metodologia ativa, proporcionou a essa turma a superação de
alguns desafios, a construção do conhecimento a partir de conhecimentos
prévios, maior responsabilidade no processo de aprendizagem e a habilidade de
estabelecer relações entre conceitos e práticas da Matemática e Fundamentos
da Contabilidade ligados à vivência empresarial e saber escrever e apresentálas. O uso da resolução de problemas, permitiu que os alunos obtivessem novas
posturas em relação ao trabalho coletivo, a apresentação e desenvolvimento de
raciocínios e, por fim, a aprender a reconhecer e analisar seus erros e evoluir
seus conhecimentos a partir deles.
Deste modo, o resultado do trabalho foi de que os estudantes, de modo
geral, conseguiram demonstrar avanços em relação à aprendizagem, bem como
fazer relações entre os conteúdos abordados durante a atividade. Com o
desenrolar da formalização dos conteúdos os discentes, em sua maioria,
apresentaram uma boa evolução na construção de conceitos e conseguiram
compreender que, através de seus conhecimentos prévios, é possível construir
redes de pensamentos a fim de estruturar novas aprendizagens. Isso porque foi
percebido que grande parte dos estudantes conseguiu aprimorar seus
conhecimentos, ao compararem suas respostas iniciais do problema, com as
soluções pós a formalização do conteúdo.
À vista disso, a aplicação desse trabalho e a vivência no PROEJA tornouse para pesquisadora uma experiência importante para a sua formação docente,
uma vez que ao trabalhar com essa metodologia de ensino e também com esse
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público possibilitou criar experiências desafiadoras, porém gratificantes e
enriquecedoras. Isso porque a metodologia de resolução de problemas exigiu
uma nova postura docente da pesquisadora, uma vez que dividiu a
responsabilidade de aprendizagem com os alunos. Dessa forma, é relevante
afirmar que a resolução de problemas também é de grande aprendizagem para
o professor, pois por meio dessa prática a pesquisadora teve algumas
adversidades das quais necessitou estratégias para motivar os alunos e para a
conclusão da tarefa, exigindo, então, adaptações e novas atitudes como
docente.

83

Referências
ANJOS, Rosalina Vieira dos; SILVEIRA, Denise Nascimento. Aprendizagem
significativa na Educação de Jovens e Adultos: As possibilidades da
Modelagem Matemática. Artigo publicado em VII CIBEM. Montevidel, Uruguai,
2013.
ARROYO, M. G. Educação de jovens e adultos: um campo de direitos e de
responsabilidade pública. In. SOARES, L. et. al. (orgs.). Diálogos da Educação
de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
AUSUBEL, D. P. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Interamericana,
1980.
BAIL, Viviane Schumacher. Educação Matemática de Jovens e Adultos Trabalho e Inclusão. Editora Insular, 2002.
BARROSO, Juliane Matsubara. Projeto Araribá-Matemática. São Paulo:
Moderna, 2006.
BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da
autonomia de estudantes. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v.
32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.
BECHER, Paula Rochele Silveira; SCHMITT, Denise Verbes; POMMER,
Roselene Moreira Gomes. O ensino de História no Proeja: reflexões sobre a
prática docente com alunos trabalhadores. Santa Maria: MÉTIS: história &
cultura – v. 15, n. 29, p. 190-206, jan./jun. 2016.
BORGES, Dalmo Vinícius Coalho. O PROEJA na história da educação de
jovens e adultos no BRASIL: mudanças e perspectivas. Diálogos Educ. R.,
Campo Grande, MS, v.8, n.1, p.56-70, Ago. 2017.
BICUDO, Maria A. V. (org.). Pesquisa em Educação Matemática: Concepções
e Perspectivas. São Paulo: Unesp, 1999.
BRASIL, Congresso Nacional. Decreto 5.478, de 24 de junho de 2005.
Disponível em: http://www.mec.gov.br.
BRASIL, Congresso Nacional. Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006. Disponível
em: http://www.mec.gov.br.
BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, 1996.
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica. Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino
Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA.
Documento Base. MEC/SETEC. Brasília, fevereiro de 2006.

84

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica. Documento Base. Programa nacional de integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de educação
de jovens e adultos. Brasília: SETEC/MEC, 2007.
BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica. Documento Base. Programa nacional de integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de educação
de jovens e adultos. Brasília: SETEC/MEC, 2009.
CAJUEIRO, Roberta Liana Pimentel. Manual para elaboração de trabalhos
acadêmicos: guia prático do estudante. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2012.
CARRANO, P. Educação de jovens e adultos e juventude: o desafio de
compreender os sentidos da presença dos jovens na escola da "segunda
chance". REVEJ@: Revista de Educação de Jovens e Adultos, Belo Horizonte,
v. 1, n. 0, p. 55-67, 2007.
CASTRO FILHO, José Aires de. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO
METODOLOGIA PARA APRENDER MATEMÁTICA. VII Encontro Nacional de
Educação Matemática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.
CASTRO, Eunice; MORAES, Lélia Cristina Silveira de. PROEJA –
ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
GARANTIA DE DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL? Projeto de pesquisa do
Programa de Pós-graduação em Educação da UFMA. 2015.
CIAVATTA, Maria. A reconstrução histórica de trabalho e educação e a
questão do currículo na formação integrada: Ensino Médio e EJA. In: TIRIBA,
Lia e CIAVATTA, Maria (org.). Trabalho e Educação de Jovens e Adultos.
Brasília: Líber Livro, 2011.
DANTE, L. R. Didática da Resolução de problemas. 3ª. ed. São Paulo: Ática,
1991.
FIALHO, Neusa Nogueira. Os jogos pedagógicos como ferramentas de
ensino. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2008, Curitiba. Anais do
VIII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE: formação de professores.
Anais do III Congresso Ibero-Americano sobre violência na escola. Curitiba,
Champagnat, 2008, p. 12298 – 12306.
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em Educação Matemática:
percursos teóricos e metodológicos. 3. ed. Campinas, SP: Autores Associados,
2012.
FONSECA, Maria Da Conceição F. R. Educação Matemática de Jovens e
Adultos - especificidades, desafios e contribuições. 1ª ed. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2007.

85

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A política de
educação profissional no governo Lula: um percurso histórico controvertido.
Campinas, vol. 26, n. 92, p. 1087-1113, Especial - Out. 2005.
GEHRES, RRV; BÚRIGO, E. Z.. Um estudo de caso com ensino de
trigonometria. Refletindo sobre o PROEJA: produções de Porto Alegre.
Pelotas: Universitária- UFPEL, 2010.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo:
Atlas S.A, 2008.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas
S.A, 1999.
GOMES, Darlan Azevedo; BARBOSA, Augusto César de; CONCORDIDO,
Cláudia Ferreira Reis. Ensino de Matemática através da resolução de
problemas: análise da disciplina RPM implantada pela SEEDUC-RJ. Educ.
Matem. Pesq., São Paulo, v.19, n.1, 105-120, 2017
HADDAD, Sérgio. Por uma nova cultura na Educação de Jovens e Adultos,
um balanço de experiências de poder local. GT: Educação de Pessoas
Jovens e Adultas / n.18 30ª. Reunião Anual da Anped, Caxambu, 7-10 de outubro
de 2007.
IFRS. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
– Campus Caxias do Sul. Projeto Pedagógico do Curso Técnico
Administração na modalidade do PROEJA, 2016.
KNIGHT, D. B. et al. Understanding Interdisciplinary: curricular and
organizational features of undergraduate interdisciplinary programs. Innovative
higher education, Queensland, v. 38, n. 2, p. 143-158, 2013.
MAIA, Maria Vânia Moreira, REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO JOGO
NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Dissertação apresentada à Coordenação do
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade
Federal do Ceará. Fortaleza, 2012.
MALHOTRA, Naresh K. Introdução à pesquisa de marketing. 5.ed. São Paulo:
Pearson, 2010.
MAZUR , Sônia Maria Leite. As diferentes tendências em educação
Matemática e o seu significado para o estudo dessa ciência. 2012. 42 f.
Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino).
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2012
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Fundamental. Proposta
Curricular para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília: MEC/SEF, 2002.

86

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao
Ensino Médio. Documento Base. Brasília: 2007.
MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias
Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania:
aproximações jovens. Vol. II, PG: Foca Foto- PROEX/UEPG, 2015.
MOURA, Dante Henrique. Políticas públicas para a educação profissional
técnica de nível médio nos anos de 1990 e 2000: limites e possibilidades. In:
OLIVEIRA, Ramon de (org.). Jovens, ensino médio e educação profissional:
politicas públicas em debate. Campinas: Papirus, 2012.
OLIVEIRA, Inês Barbosa de. Reflexões acerca da organização curricular e
das práticas pedagógicas na EJA. Educ. rev., p. 1- 15, Curitiba, n. 29, 2007.
ONUCHIC, Lourdes de la Rosa. A Resolução De Problemas Na Educação
Matemática: Onde Estamos E Para Onde Iremos? XIII Jornada Regional de
Educação Matemática. Universidade de Passo Fundo, 2012.
ONUCHIC. L.R.;ALLEVATO, N.S.G (2011). Pesquisa em resolução de
Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. In: Boletim de
Educação Matemática (BOLEMA), v.5 – n.41, 2011.
PAIVA, J. SALES, S. R. Contextos, perguntas, respostas: o que há de novo
na EJA?. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, v. 21, n.69, 2013.
PAIVA, Jane. Educação de Jovens e Adultos: direito, concepções e
sentidos. Tese de Doutoramento em Educação. Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal Fluminense. Niterói: UFF, 2005.
PIERRO, Maria Clara Di; HADDAD, Sérgio. Transformações nas Políticas de
Educação de Jovens e Adultos no Brasil no início do terceiro milênio: uma
análise das agendas nacional e internacional. Cad. Cedes, Campinas, v. 35, n.
96, p. 197-217, maio-agosto, 2015.
PINTO, Geraldo Augusto. A organização do trabalho no século 20: taylorismo,
fordismo e toyotismo. São Paulo: Expressão Popular, 2010.
POLYA, G. A Arte de resolver problemas. Tradução de Heitor Lisboa de
Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.
RUMMERT, Sonia Maria. A Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores
brasileiros no Século XXI. O “novo” que reitera antiga destituição de direitos.
SÍSIFO - Revista de Ciências da Educação, 2007.
SANTOS, Maria do Socorro Ferreira dos. DEZ ANOS DO PROEJA: UMA
ANÁLISE DO RETROCESSO DA POLÍTICA EDUCACIONAL. IV Congresso
Nacional de Educação (CONEDU), 15 a 18 de novembro de 2017.

87

SEGAL, S. L. Mathematical Anxiety: Real or Imaginary? In: Ciência e Cultura.
36 (1), 1984.
SILVA, A. M. A suplência no nível médio de ensino pelo desempenho
acadêmico em cursos de graduação: um estudo de trajetórias escolares.
2007. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2007.
SILVA, J A. Um estudo sobre as especificidades dos/as educandos/as nas
propostas pedagógicas de educação de jovens e adultos – EJA: tudo junto
e misturado! 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal
de Minas Gerais, Minas Gerais, 2010.
SILVA e SILVA, Maria Ozanira. O. Reconstruindo um processo participativo
na produção do conhecimento: uma concepção e uma prática. Aparecida, São
Paulo: Ideias e Letras, 2006.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, Rio de
Janeiro: Vozes, 2002.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1985.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento, Projeto de EnsinoAprendizagem e Projeto Político-Pedagógico Ladermos Libertad-1. 7º Ed.
São Paulo, 2000.
VENTURA, Jaqueline P. Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores no
Brasil: revendo alguns marcos históricos. Niterói, 2006.

88

Apêndice A
Questionamentos a serem utilizados em entrevista semiestruturada com
o Coordenador do Proeja do IFRS - Campus Caxias do Sul:
1- Como você descreveria o Proeja no IFRS - Campus Caxias do Sul?
2- Como você descreveria o perfil dos alunos do Proeja? (Referente a faixa
etária, condição social, sexo...)
3- Quais são as maiores dificuldades desse Programa dentro do IFRS Campus Caxias do Sul?
4- Há muita evasão de alunos no Proeja do IFRS - Campus Caxias do Sul?

Se sim, quais seriam os motivos?
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Apêndice B
Questionamentos a serem utilizados em entrevista semiestruturada com
os professores das áreas administrativas do Proeja do IFRS - Campus Caxias
do Sul:
1- Há quanto tempo está em contato com o Proeja? Como você descreve
essa experiência?
2- Quais são os desafios e as vantagens de trabalhar com o público de
jovens e adultos?
3- Você já teve experiências anteriores com cursos superiores nas áreas
administrativas, ou em técnico de Administração?
4- Quais as disciplinas que você ministra?
5- Você conseguiria citar alguma relação dos conteúdos ou de algum
conteúdo da disciplina que você ministra com a Matemática?
6- Diante disso, você teria alguma sugestão ou gostaria de participar de um
projeto que relacionasse sua disciplina com a Matemática?
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Apêndice C

Questionamentos a serem utilizados em entrevista semiestruturada com
os professores da Matemática do Proeja do IFRS - Campus Caxias do Sul:
1- Há quanto tempo está em contato com o Proeja? Como você descreve
essa experiência?
2- Quais são os desafios e as vantagens de trabalhar com o público de
jovens e adultos?
3- Você já teve experiências anteriores com cursos superiores nas áreas
administrativas, ou em técnico de Administração?
4- Quais são as principais dificuldades dos alunos em relação à disciplina de
Matemática? E essas dificuldades você acredita que sejam decorrentes
do que?
5- Você teria alguma sugestão ou gostaria de participar de um projeto que
relacionasse a Matemática com alguma área administrativa?
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Apêndice D
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO
Eu, __________________________, R.G. _____________, declaro, por
meio deste termo, que concordei em responder um questionário referente à
pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido pela pesquisadora
Letícia Lozano Bangel , sob orientação da profª. Dra. Kelen Berra de Mello, a
qual poderei contatar pelo e-mail: kelen.mello@caxias.ifrs.edu.br.
Afirmo que aceitei responder o questionário por minha própria vontade,
sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a
finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a)
dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, é de
propor uma atividade utilizando a metodologia de Resolução de Problemas no
ensino da Matemática contextualizada na Administração.
Fui também informado(a) de que os usos das informações por mim
oferecidas serão somente em situações acadêmicas (artigos científicos,
palestras, seminários, etc), sendo minha identidade preservada e meus dados
pessoais identificados genericamente. Minha colaboração se fará por meio de
uma entrevista semiestruturada. O acesso e/ou análise dos dados coletados se
farão apenas pela pesquisadora e/ou sua orientadora. Não serão atribuídos nota
ou conceito às respostas dadas. A minha participação iniciará apenas a partir da
entrega desse documento por mim assinado. Estou ciente que, caso tenha
dúvidas ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar a pesquisadora Letícia
Lozano Bangel pelo e-mail: leticia.bangel@caxias.ifrs.edu.br.

Caxias do Sul, _____de 2019.

Assinatura do participante:
______________________________________________
Assinatura do
pesquisador:______________________________________________
Assinatura da orientadora:
______________________________________________
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Apêndice E
Questionário aplicado para coleta de dados referente à opinião dos
estudantes do curso Técnico em Administração, da modalidade PROEJA, do
IFRS – Campus Caxias do Sul.
1) Você tem dificuldade na disciplina de Matemática?
( ) Sim. ( ) Não.
2) Se sua resposta à pergunta anterior foi sim, o que você considera
como motivos que estejam ligados à sua dificuldade?
( ) Dificuldades em Matemática básica. ( ) Pouco tempo para estudo.
( ) Conteúdo muito complexo.
( ) Outro(s). Qual(is)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) Você acredita que a metodologia de Resolução de Problemas
oportunizou você a exercitar quais habilidades?
( ) Habilidades intelectuais ( ) Criatividade ( ) Intuição
( ) Imaginação ( ) Iniciativa ( ) Autonomia
( ) Capacidade de fazer analogias ( ) Interpretação
( ) Outro(s). Qual(is)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4) Quais foram as maiores facilidades e dificuldades com relação à
atividade? Justifique.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5) Você acredita que durante a atividade você conseguiu fazer
conexões entre temas matemáticos e da Administração? Em caso
positivo, entre quais disciplinas estudadas no curso Técnico em
Administração você conseguiu estabelecer relação? Justifique
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6) Você acredita que por meio da Resolução de Problemas foi uma
forma de tornar a Matemática mais clara e acessível? Justifique.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7) Você acredita que após a etapa de Formalização do Conteúdo, você
conseguiu aprender os conteúdos envolvidos na atividade de forma
mais acessível? Justifique.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8) Você acha que foi válida a experiência envolvendo o uso da
Metodologia de Resolução de Problemas? Justifique.
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Apêndice F
Plano de Aula relativo aos conteúdos Plano Cartesiano e Gráficos aplicado no curso Técnico em Administração na modalidade PROEJA do IFRS –
Campus Caxias do Sul.
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Apêndice G
Plano de Aula relativo Função afim aplicado no curso Técnico em Administração na modalidade PROEJA do IFRS – Campus Caxias do Sul.
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Apêndice H
Trabalho avaliativo aplicado no curso Técnico em Administração, na modalidade PROEJA, do IFRS – Campus Caxias do Sul.
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