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RESUMO
SANTOS, Elaine Estaneck Rangel dos. Representações sociais da matemática aplicada na
formação do Engenheiro Agrônomo: um estudo de caso. Campos dos Goytacazes, RJ:
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018.

A presente pesquisa tem por foco de estudo o curso de graduação em Engenharia Agronômica
ou Agronomia, alvo de algumas peculiaridades, em que tem sido comum a denominação
Agrônomo, e até mesmo quando se fala da profissão utiliza-se “Agronomia”, nem sempre fica
clara a percepção da sociedade e dos candidatos à profissão que, quando se ingressa no curso
de Agronomia, o título a ser conferido é o de Engenheiro Agrônomo. Com isso, uma parte
considerável dos candidatos que ingressam no curso nem sempre percebem o quão importante
é o ensino de matemática para o exercício profissional. A partir da reflexão alavancada, a
presente pesquisa tem como objetivo geral analisar como a matemática é percebida pelos
discentes do curso de Agronomia. Especificamente, pretende-se: a) contextualizar a
importância da matemática na formação do agrônomo; b) verificar a porcentagem da
reprovação em disciplinas básicas da área de matemática tais como Álgebra e Cálculo Integral
nos cursos de Agronomia oferecidos pela UFES e pelo IFES; e c) avaliar a correlação entre as
dificuldades matemáticas e a não satisfação do aluno com o curso. Por uma perspectiva
metodológica, trata-se de uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, cujos objetos de
análise constituíram de discentes do curso de Agronomia das duas instituições supracitadas.
Em um primeiro momento da pesquisa, a parte quantitativa, os discentes participantes foram
selecionados em consonância com os seguintes critérios: estar matriculado regularmente no
primeiro e no último ano do curso de Agronomia de cada uma das instituições citadas,
apontando a frequência e a intensidade da relação que os discentes fazem entre conteúdos
específicos de matemática com matérias técnicas, visando a quantificar a sua compreensão da
aplicabilidade da matemática, mediante uma pesquisa com questionários semiestruturados. Na
segunda etapa, referente à análise qualitativa, realizou-se uma análise comparativa por meio
da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), dentro das orientações de ABRIC
(1998), buscando-se o Núcleo Central dentro das Representações Sociais de Moscovisci
(1979), no intuito de apreender a percepção do iniciante e do formando a respeito do que é
estudar matemática. Os resultados desta pesquisa demonstram que as respostas objetivas e
subjetivas dos alunos não tendem a ter um consenso, ou seja, as percepções consciente e
inconsciente não têm a mesma compreensão da importância da matemática. Entende-se, a
partir deste estudo, que a base das dificuldades dos alunos em Agronomia nas áreas de exatas
tem um fundo mais complexo, no sentido que se evidencia uma compreensão individual
contraditória.
Palavras-chave: Formação do Engenheiro Agrônomo, Matemática, Representação Social.

ABSTRACT

This scientific research focus on Agronomic Engineering graduation, which has been a target
for some peculiarities, in which it has been commom to use the name agronomist and when
someone is speaking about this profession he/she uses the term Agronomy, so neither for the
society either for the candidates is the perception clear about the profession and the conferred
degree of Agronomist Engineer. Thereby, a great part of the entrant students not always
notice the importance of mathematics teaching for professional exercise. From the reflexion
here started, the present research aims to analyse how is perceived the mathematics by
Agronomy students. It is specifically intended to: a) contextualize the importance of
mathematic in Agronomist formation; b) diagnose the percentage for reproof in mathematics
basic subjects such as Algebra and a Integral Calculus in the Agronomy courses of UFES and
IFES; c) evaluate the correlation between math difficulties and students not satisfaction about
the course. By a methodological perspective, it is a qualitative-quantitative research whose
object of analysis were the students from Agronomy course from both institutions above
cited. In the first moment of this research, the quantitative part, the students were selected
according to the following criteria: being enrolled in the first and in the last year of Agronomy
course in both institutions above cited, pointing out the frequency and the intensity with the
students make between maths specific contents and technical subjects, aiming quantify their
comprehension of mathematics aplicability, using a semistructured quiz. In the second stage,
regarding to qualitative analysis, it was made a comparative analysis using the Word Free
Association Technique, well known in portuguese as TALP (Técnica de associação Livre de
Palavras), inside the ABRIC (1998) orientations, seeking out for the Central Core inside
Social Representations of MOSCOVISCI (1979), in the sense of seizing the begginer
perception about what really means studying matematics. The research results show that
student objective and subjective answers have no consensus, it means that counscious and
uncounscious perception don't have the same comprehension about mathematics relevance. It
is understood, from this study, that students difficulties base in Agronomy course has a
bottom much more complex, it becomes evident a contraditory individual comprehension.
Keywords: Agronomist Engineering formation, Mathematics, Social Representation
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia é alvo de algumas
peculiaridades, quando referenciado em detrimento dos demais cursos superiores de
bacharelado em Engenharia. Isso porque os discentes ou candidatos a cursarem o referido
curso de graduação não demonstram conhecimento da importância que os componentes
curriculares relacionados à área das ciências exatas têm para a graduação escolhida, sobretudo
os de matemática.
Geralmente, os profissionais que atuam nas áreas de engenharias, seja ela civil, de
materiais, de produção, elétrica, da computação, dentre outras, são denominados por
engenheiros. Entretanto, no caso do Engenheiro Agrônomo, o qual tem sido comum a
denominação Agrônomo, nem sempre fica clara a percepção da sociedade e dos candidatos à
profissão que, quando se ingressa no curso de Agronomia, o título a ser conferido é o de
Engenheiro Agrônomo. Com isso, uma parte considerável dos candidatos que ingressam no
curso nem sempre percebe o quão importante é o ensino de matemática para o exercício
profissional. Essa percepção provoca, em muitos casos, dificuldades na interação com o curso
e no aprofundamento do conhecimento, o que pode provocar evasão e/ou dificultar avanços
no exercício profissional.
Em instituições, como por exemplo, na Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES) e no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), têm sido comuns a criação de
disciplinas tais como “Introdução ao Cálculo ou Pré-Cálculo” e “Introdução à Agronomia”,
tendo como objetivo aprimorar o entendimento entre os candidatos ao título e à matriz
curricular existente.
Estudos realizados tanto em nível nacional como internacional (REZENDE, 2003;
ARTIGUE, 2004; ÁVILA, 2007) comprovam que são maiores as reprovações em disciplinas
básicas de Matemática, tais como Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra, dentre outros, nos
cursos superiores de forma geral, o que ratifica a deficiência que a Educação Básica brasileira
vem apresentando, no que concerne ao componente curricular para o ensino de Matemática e
suas Tecnologias, não consistindo como diversa a preparação para a educação superior.
No que se refere às Ciências Agrárias, diversas dificuldades com relação à
aprendizagem na disciplina de matemática são encontradas pelos discentes. Malta (2004)
aponta que as preocupações se dirigem para as disciplinas iniciais dos cursos, devido ao
número crescente de reprovações. Os discentes apresentam tamanha retração às disciplinas de
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matemática não somente no curso de Agronomia como em diversos outros cursos de
graduação, chegando a refazer várias vezes as disciplinas e ainda ficando retidos em períodos
iniciais, pois nos currículos dos cursos de ciências agrárias as disciplinas da área de
matemática são pré-requisitos para outras disciplinas. Com isso, há constantes desistências e
permutas do curso, de graduação e até mesmo passam pelo jubilamento.
Ensinar matemática nos cursos de Ciências Agrárias é algo muito interessante e
desafiante, tendo em vista que disciplinas desse âmbito sempre fizeram parte de todos os
currículos de cursos de Agronomia, contudo, não foi possível torná-las cristalinas, quando da
sua aplicabilidade para a maioria dos graduandos. Nessa perspectiva, a contextualização no
ensino de matemática se torna fundamental para promover mais motivação nas aulas,
articulando conceitos e raciocínio crítico sobre fatos e conhecimentos que serão
proporcionados aos futuros profissionais egressos dos cursos de Agronomia.
Considerando esse cenário, emergiu a seguinte questão-problema: de que forma a
maneira como a matemática é percebida, ou representada socialmente pelos discentes do
ensino superior no curso de Agronomia pode influenciar na sua vida acadêmica?
Na tentativa de responder ao questionamento apresentado, parte-se da hipótese de que
a dificuldade na aprendizagem da matemática constitui-se como um desafio que surge na base
da educação brasileira, perpassando pelo ensino fundamental, ensino médio e alcançando
ensino superior. O ensino da matemática é desenvolvido como uma disciplina comum, sem a
devida atenção para a sua complexidade. Assim, é necessária uma reformulação, a fim de
orientar como essa disciplina pode ser trabalhada e contextualizada a partir do conhecimento
inicial e da experiência dos discentes.
Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar como a matemática é representada
socialmente pelos discentes do ensino superior no curso de Agronomia.
Especificamente, pretendeu-se:
a) Contextualizar a importância da matemática na formação do Agrônomo;
b) Verificar o percentual de aprovações e reprovações em disciplinas básicas da área
de matemática nos cursos de Agronomia oferecidos pela UFES e pelo IFES, no estado
do Espírito Santo; e
c) Avaliar a correlação entre as dificuldades matemáticas e a não satisfação dos
discentes com o curso.

Para fundamentar o trabalho aqui proposto, na primeira parte realizou-se uma revisão
do desenvolvimento histórico da matemática, ligado de forma intrínseca ao desenvolvimento
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agrário. Na segunda parte buscou-se encontrar uma relação entre aprovações e reprovações no
Ensino Superior dentre as disciplinas com necessidade de pré-requisitos matemáticos. Na
terceira parte fez-se uma revisão de literatura sobre a formação do Engenheiro Agrônomo e
sua matriz curricular, relacionando a importância de conteúdos matemáticos. Na quarta parte,
direcionado à metodologia, transcorreu-se acerca da Teoria das Representações Sociais
aplicada à técnica do Teste de Associação Livre de Palavras (TALP). Na quinta parte, por sua
vez, apresentam-se os desdobramentos do Estudo de Caso realizado na Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES) e no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Por fim, são
expostas as Considerações Finais.
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1 HISTÓRIA CONCISA DA MATEMÁTICA: DA ANTIGUIDADE AOS DIAS
ATUAIS
A Matemática é dividida em diversos ramos ou campos. Dentre os principais
destacam-se a Aritmética, a Álgebra e a Geometria. Os demais ramos emergiram da interação
entre esses três grandes campos. Nessa perspectiva, trata-se de uma ciência1 pura que sustenta
e permeia as demais, seja com cálculos, formulas ângulos, dando estrutura estatisticamente a
estudos empíricos, tornando sonhos reais por meio de planejamento econômico, sendo
pesadelo na hora das provas, promovendo conforto a partir de cálculos, que por exemplo,
permitiram a criação do ar condicionado, da geladeira do carro, acalmando corações embaixo
de estruturas calculadas para suportar tempestades. Trata-se da ciência da beleza2 Huntley
(1985), por meio da proporcionalidade de formas e da tristeza na contabilidade de uma
tragédia. É a ciência da vida. Porém, muitos daqueles que tem dificuldades com as exatas não
conseguem observar toda esta aplicabilidade que permeia todo ser vivo.
Considerável parte do que hoje se chama matemática vem originalmente de ideias que
tinham como centro os conceitos de número, grandeza e forma. Durante um bom tempo, até o
fim do século XVIII considerava-se que a matemática se ocupava apenas do mundo que
nossos sentidos percebiam. O homem primitivo tinha a necessidade de contar suas ovelhas,
gado ou plantações, mas as mãos só tinham cinco dedos cada. Logo, passou a usar pedras,
gravetos ou algo que lhe fosse acessível em grupos de cinco, que lhe eram familiares (mãos,
pés), para fazer sua contabilidade e manter suas propriedades. Embora a grande maioria dos
sistemas numéricos sejam decimais, os relatos históricos mais antigos são de base cinco.
Boyer (1996, p. 2) diz que “Quando o homem primitivo usava tal método de representação,
ele frequentemente amontoava as pedras em grupos de cinco, pois os quíntuplos lhe eram
familiares por observação das mãos e pés humanos”.
Se a história da origem dos números nos parece indefinida, na geometria também o é:
Heródoto dizia que geometria se originava no Egito, pois acreditava que tinha surgido da
necessidade prática de fazer novas medidas de terras após cada inundação anual no Vale do
Lembra Comte (1973, pp. 44-45) que “[...] a ciência matemática deve, pois, constituir o verdadeiro ponto de
partida de toda educação científica racional, seja geral, seja especial...”.
2
Apesar de variação significativa, existe alto grau de concordância entre as culturas do que é considerado belo:
perfeição de formas e proporções harmônicas. A razão áurea, também chamada segmento áureo ou proporção
áurea, representa a mais agradável proporção entre duas medidas, obtido matematicamente através de seqüências
continuas infinitas, deduções algébricas ou geométricas. Fonte: QUEIROZ, R. M. Razão Áurea: a beleza de
uma razão surpreendente. Londrina: Programa de Desenvolvimento Educacional/Universidade Estadual de
Londrina, 2007.
1
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Rio Nilo. Já Aristóteles acreditava que a existência no Egito de uma classe sacerdotal com
lazeres foi a responsável pela condução dos estudos no ramo da Geometria (BOYER, 1996).
Partindo do significado da palavra Matemática, temos, segundo Ferreira (1986), que a
Matemática é a ciência que investiga relações entre entidades definidas abstrata e
logicamente, que a Álgebra vem do árabe al-jabrâ e a Geometria do grego geometría,
agrimensura.
Analisando a etimologia das palavras que representam duas vertentes da matemática
observa-se que a álgebra do al-jabrâ tem significado de reunir partes deslocadas, agrupar,
juntar algo que foi quebrado, em outras palavras resolver problemas.Enfim, o matemático AlKhowarizm's, por volta do século IX, empregou a palavra Al-Jebr, queria fazer entender que é
possível resolver equações (reunir o x) trabalhando nos dois lados da igualdade (=) que as
caracteriza (BAUMGART,1992).
Quando se desmembra a palavra Geo/metria, temos "geo", que significa terra e deriva
do grego "gê". Ao se unir ao sufixo "metria" com sentido de medida, o que na concepção de
Cunha e Cintra(2007), fica nítida uma de suas aplicações na agrimensura. Na antiguidade, os
primeiros conhecimentos geométricos surgiram oriundos da necessidade de se medir
distâncias, o que talvez justifique a origem do termo “geometria”, que significa medição da
terra.
Eves (1997) afirma que as primeiras considerações feitas a respeito da geometria são
muito antigas tendo como origem a simples observação e a capacidade de reconhecer figuras,
comparar formas e tamanhos. A demarcação de terras à margem do Rio Nilo, por exemplo,
conduziu à necessidade de se compreender figuras geométricas simples, planas, seguidas de
noções de paralelas, perpendiculares e verticais na estruturação de moradias e cercas, dando
assim sequência a origem de outros conceitos geométricos simples. A geometria definida
pelos desenhos de formas, fórmulas e cálculos se desenvolveu a partir da necessidade da
sociedade em definir limites entre terras, a partir deste movimento surgiram figuras planas
como retângulos, quadrados e triângulos.
Boyer (1974), no livro "História da Matemática", descreve a história da geometria de
acordo como que ressalta Eves (1997). Para o autor, com cada inundação anual do Rio Nilo,
era preciso fazer novas medidas de terras. Assim, a geometria, no antigo Egito, surgiu e os
egípcios, por meio de observações da periodicidade das inundações, foram os primeiros a
utilizar um calendário solar. Já que eram interessados em astronomia, viram que a inundação
do Rio Nilo ocorria pouco depois que Siriús, a estrela do cão, se levantava a leste logo antes
do sol. Observando que esses surgimentos heliacais de Siriús, o anunciador da inundação,
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eram separados por 365 dias, os egípcios estabeleceram um calendário solar feito de doze
meses, os quais se compunham por trinta dias cada um e mais cinco dias de festa no final do
ano.
Além dos Egípcios, os babilônicos contribuíram significativamente para o
desenvolvimento matemático, e com um espírito investigativo. Motivados pela solução de
problemas diários, desenvolveram um aperfeiçoamento do seu modo de vida com um sistema
simbólico pela necessidade de fazer os registros do comércio, já que estavam localizadas em
uma rota do comércio das grandes caravanas. Tal fato fez com que a sua matemática atingisse
um alto nível de desenvolvimento que naquele período não foi alcançado por nenhuma outra
civilização, tendo criado o primeiro sistema numérico posicional. Para Eves (2011, p. 67),

Contrariamente a opinião popular, a matemática no Egito antigo nunca
alcançou o nível obtido pela matemática babilônica. Esse fato pode ser
consequência do desenvolvimento econômico mais avançado da Babilônia.
A Babilônia localizava-se numa região que era rota de grandes caravanas, ao
passo que o Egito se manteve em semi isolamento. Nem tampouco o sereno
rio Nilo necessitava de obras de engenharia e esforços administrativos na
mesma extensão que os caprichosos Tigre e Eufrates.

O início do desenvolvimento da matemática ocorreu em culturas da Antiguidade
Mediterrânea e prosseguiu ao longo da Idade Média, e só é possível entender e destacar isso
por meio da história:
A própria História da Matemática mostra que ela foi construída como
resposta a perguntas provenientes de diferentes origens e contextos,
motivadas por problemas de ordem prática (divisão de terras, cálculo de
créditos), por problemas vinculados a outras ciências (Física, Astronomia),
bem como por problemas relacionados a investigações internas à própria
Matemática (BRASIL, 1998, p. 40).

Juntamente com a evolução do próprio ser humano, as necessidades diárias dos
egípcios e babilônios evoluíram e se ampliaram, em atividades ligadas à agricultura
engenharia e economia, o que, por conseguinte, impulsionou o primeiro movimento em
direção a sistematização da geometria como ciência. Conforme descreve Eves (1997, p. 3):

Esse nível mais elevado do desenvolvimento da natureza da geometria pode
ser chamado “geometria cientifica” uma vez que indução, ensaio, erro e
procedimentos empíricos eram instrumentos de descobertas. A geometria
transformou-se num conjunto de receitas práticas e resultados de laboratório,
alguns corretos e alguns apenas aproximados, referentes a áreas, volumes e
relações entre figuras sugeridas por objetos físicos.
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Com o passar do tempo e a partir da observação dos dados históricos referentes ao
desenvolvimento humano, pôde-se constatar que as civilizações Greco-romanas e Egípcias na
antiguidade foram as que mais evoluíram em variados aspectos, e que se adaptaram a força da
natureza as que desenvolveram sistemas de trocas e armazenamento eficientes, protegendo
assim suas vidas e produções, sendo boa parte dessas atitudes, geradoras de desenvolvimento
socioeconômico dependentes de conhecimentos matemáticos para as suas conduções.
Logo, pôde-se observar que os primeiros conhecimentos matemáticos foram
desenvolvidos tendo alcançado progressões mediante a criação das primeiras cidades pelas
civilizações antigas, as quais, consequentemente, tiveram um aumento na demanda de suas
necessidades, o que gerou como implicações a criação de estratégias por parte de cientistas e
matemáticos, os quais criaram fórmulas e teoremas para suprir de alguma forma tais
necessidades da época.
Destarte, a concretização da importância do conhecimento matemático é sustentada
pelo fato de que ele desempenha papel crucial na vida humana como um todo, ao possibilitar
a resolução de problemas cotidianos, ter incontáveis aplicações no mundo do trabalho e ser
instrumento fundamental para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares,
além do fato de contribuir grandemente para o desenvolvimento intelectual e a velocidade do
raciocínio (LEONARDO, 2014).
Todo o conhecimento que o ser humano produziu durante a evolução propriamente
dita é fruto de um processo derivado das suas interações com o meio em que vive, este se
deve as necessidades de sobrevivência do ser humano e a busca da compreensão do mundo
que o cerca. Nessa seara, a matemática progrediu seguindo diferentes caminhos nas diversas
culturas.
Sabe-se que a disciplina ensinada em sala de aula é vista por muitos como difícil e os
alunos questionam o porquê e para quê aprender certos conteúdos. Segundo Santos (2011, p.
1), “Não há contribuição para a formação do aluno se a matemática for ensinada de forma
isolada das demais áreas do conhecimento, explorar conhecimentos matemáticos apenas como
pré-requisitos para depois ensinar mais matemática”. O homem utiliza a matemática para
facilitar a vida e organizar a sociedade. Inclusive, o desenvolvimento da matemática circulou
as primeiras civilizações e tornou possível a ampliação de aplicações concretas: o comércio, o
cultivo de plantações, a medição de propriedades, a previsão de eventos astronômicos e a
criação do calendário solar, dentre outros.
Para D’Ambrósio (2012, p. 28), “[...] quando conhecida, historicamente, a matemática
de ontem, isto poderá orientar no aprendizado e no desenvolvimento da matemática de hoje”.
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O docente pode dar significado histórico ao que é ensinado, explicar de onde veio o
conhecimento, quais problemas levaram a criá-lo, como foram solucionados pelos povo se
quais transformações sofreram ao longo do tempo.
Esse significado histórico pode permitir um caráter mais construtivo e útil à
aprendizagem, à medida que o enfoque matemático proposto na presente dissertação tem
como pano de fundo a sala de aula, a partir de um questionamento persistente à maioria dos
discentes: porque estudar matemática? Segundo Menezes (2000), a matemática poderia ser
definida como uma metaciência, de modo que perpassa e estrutura de diversas outras ciências.
Ainda segundo o autor “A comunicação entre os “Matemáticos Profissionais” (bacharelados)
e os ditos “Divulgadores de Matemática” (licenciaturas), nem sempre ocorre de forma
proveitosa, uma vez que bacharelados tendem a ver como “pouco rigorosa” a matemática que
se tem partilhado com as gerações mais jovens”.
Neste trabalho, a matemática nos interessa enquanto área cientifica, mas
principalmente como disciplina escolar, sua importância tem caráter irrefutável, porém a
percepção deste fato gera um questionamento: será que os discentes da atualidade
contemporânea têm real conhecimento da sua importância e aplicabilidade? Para isso, é
importante conhecer os benefícios da matemática em nossa vida.

1.1 A matemática da escola e sua correlação com a vida

A existência da humanidade desde os tempos primórdios esteve ligada a
sobrevivência, de modo que cada obstáculo superado em nome desse objetivo seria também
um problema resolvido, como aumentar a colheita em nome da fome ou simplesmente
armazenar água suficiente para um determinado povo durante uma seca, dentre outros citados
aqui anteriormente. Problemas estes que com o passar do tempo tendem a se multiplicar
necessitando de suas respectivas resoluções seja dos mais simples aos mais complexos.
Resolução de problemas é um dos assuntos mais discutidos no ensino da matemática
atualmente, uma vez que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se vale em quase sua
totalidade de interpretações de texto com situações-problema, em sua maioria interdisciplinar,
e que cada vez mais se aproximam da realidade e da vivência humana. Tanto na vida quanto
na matemática aqueles que são bem-sucedidos em sua maioria, salvo pequenas exceções, têm
como primeiro passo dentro de suas ações ao identificar um problema ou obstáculo à
realização de um objetivo a simples compreensão daquilo que é o problema e o que é
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necessário para solucioná-lo, bem como das ligações feitas com os itens necessários,
correlacionando-os. Dessa forma, pode-se ver como o problema está ligado aos dados, e assim
já vislumbrar uma solução, traçando um plano.
“Não há ramo da matemática, por abstrato que seja que não possa um dia vir a ser
aplicado aos fenômenos do mundo real” (BOYER, 2002, p. 369). Ainda de acordo com Bacon
(1980 apud BOYER, 2002, p.168) “O abandono da Matemática traz dano a todo o
conhecimento, pois aquele que a ignora não pode conhecer as outras ciências ou as coisas do
mundo”. Nos dias atuais não se fala em outra coisa que não sejam assuntos consequentes da
crise econômica que atravessa o Brasil e o mundo. Não há como falar em economia sem
pensar em matemática. A dívida externa do país, por exemplo, é referente a juros pertinentes
ao empréstimo de um capital por um determinado tempo, e esta taxa é tida como avassaladora
da economia de um país. Fato este que afeta diretamente a vida de uma população, que nos
países menos desenvolvidos sequer a compreendem. Voltando ao parágrafo inicial, o qual
discorre sobre a solução de um problema, pergunta-se como pode um povo escolher bem seus
governantes, aqueles que irão lhes representar econômica, financeiramente sem entender
sequer os conceitos básicos dos procedimentos corretos que estes candidatos devem propor a
fim de que se tenha um desenvolvimento positivo economicamente.
Ainda que não se possa ver num primeiro momento, existe matemática em tudo, e o
conhecimento desta é sinônimo de controle da própria vida, sem estes conhecimentos, pode-se
ser facilmente enganado numa simples propaganda que diz "compre 2 leve 3" em algum item
de supermercado, quando a unidade custa R$1,75 e a promoção R$ 3,99, fato este que ocorre
diuturnamente. Matemática financeira é a de mais simples demonstração: caso não haja
conhecimentos básicos de juros simples e compostos, qual será a garantia obtida no
financiamento de uma casa ou carro se não apenas a confiança oferecida pelo vendedor?
Segundo Boyer (2002), Leonardo da Vinci (1452-1519) foi considerado um
matemático por diversas vezes, além de ser um famoso artista, já que em suas pinturas eram
elaboradas com uso da razão áurea, o que proporcionaria mais simetria às imagens, e em suas
construções havia também diversos cálculos e desenhos elaborados geometricamente.
A vida humana no sentido mais puro da palavra pode ser representada com conceitos
matemáticos. Uma célula que se divide sucessivamente dando origem a um novo ser vivo, o
mundo como um todo pode ser compreendido por meio de ferramentas matemáticas. De
acordo com Brasil (2001, p. 29):
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Faz parte da vida de todas as pessoas nas experiências mais simples como
contar, comparar e operar sobre quantidades. Nos cálculos relativos a
salários, pagamentos e consumo, na organização de atividades como
agricultura e pesca, a Matemática se apresenta como um conhecimento de
muita aplicabilidade. Também é um instrumento importante para diferentes
áreas do conhecimento, por se utilizada em estudos tanto ligados às ciências
da natureza como às ciências sociais e por estar presente na composição
musical, na coreografia, na arte e nos esportes.

Ainda segundo Brasil (2001, p. 38), “O significado da atividade matemática para o
aluno também resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre
ela e seu cotidiano e das conexões que ele percebe entre os diferentes temas matemáticos”.
[...] “O estabelecimento de relações é tão importante quanto à exploração dos conteúdos
matemáticos, pois, abordados de forma isolada, os conteúdos podem acabar representando
muito pouco para a formação do aluno, particularmente para a formação da cidadania”. A
matemática está ligada de forma intrínseca com a vida real, indo de práticas simples do
cotidiano ao desenvolvimento de atividades mais elaboradas. Não se pode aprendê-la nem
aplicá-la sem a compreensão e assimilação de seus conteúdos aos mais diversos seguimentos
da vida. A execução mecânica, decorada, leva ao esquecimento, porém a prática associativista
conduz ao armazenamento e resolução de situações do seu dia a dia, contribuindo ativamente
para o desenvolvimento da nossa sociedade.
As aulas deveriam ser pautadas pela significância e não pelo significado, pois criar um
olhar para o conteúdo que gere significado atrelado a um determinado grau de importância
nada mais é do que a significância, mediante o fato de que se absorve e guarda na memória
fatos desta natureza com grande grau de facilidade. Freire acredita que um dos fatores que
levam ao insucesso da aprendizagem de conteúdos matemáticos seja a falta de diálogo entre
discente e docente, pois se o professor não conhecer pelo menos um pouco seu aluno e sua
realidade, ficará inviável a criação de um diálogo que conduza a uma aula contextualizada
dentro do conhecimento de mundo trazido e apresentado pelo aluno.
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar
ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de
ideias a serem consumidas pelos mutantes (FREIRE, 2005, p. 91).

O saber matemático é um dos conhecimentos que pode elevar o ser humano nos
degraus da ascensão social, porém ainda existe uma espécie de véu que separa os alunos desta
constatação. Embora o Brasil seja um país capitalista no qual o desejo de uma grande parcela
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da população - quiçá sua maioria - seja o sucesso financeiro e estabilidade econômica,
vivemos com a realidade de que nossos jovens não valorizam o ensino deste conteúdo, tão
importante e necessário na formação das mais diversas profissões. Nossos alunos, sobretudo,
os da educação básica têm avançado para os níveis seguintes de escolarização formal sem
obter a concepção real do que é a matemática.
Ainda hoje, tem-se na educação atual uma vertente mecânica ou mecanicista, que
conduz a um aprendizado por repetição, a qual enfatiza e cultiva objetivos previstos em
currículos que não vão ao encontro da realidade dos alunos. Perdendo o elo com a sociedade,
estes alunos perdem no futuro, ao atuarem acriticamente nas aplicabilidades desta ciência na
vida diária. Sobre isso, assim opina Freire:

Eu acho que uma preocupação fundamental, não apenas dos matemáticos
mas de todos nós, sobretudo dos educadores, a quem cabe certas decifrações
do mundo, eu acho que uma das grandes preocupações deveria ser essa: a de
propor aos jovens, estudantes, alunos homens do campo, que antes e ao
mesmo em que descobrem que4 por 4 são 16, descobrem também que há
uma forma matemática de estar no mundo (FREIRE, 1996 apud
D’AMBRÓSIO, 2006, p. 4).

A matemática deve se organizar de tal modo que proporcione ao aprendiz a aquisição
de uma parcela importante do conhecimento, com o intento de que ele possa ler e interpretar a
realidade, e a partir disso desenvolver capacidades necessárias para atuação efetiva na
sociedade e na vida profissional. Assim, a matemática deve ir além de seu caráter
instrumental, colocando-se como ciência dotada de linguagem própria e métodos específicos
de investigação, e com um papel integrador junto às demais Ciências.
Aprender matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a outros
conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e habilidades que são
essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento do
aluno, formando-o para compreender e interpretar situações, se apropriar de linguagens
específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar decisões,
generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua formação (PCN, 2002).
Segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que é composto
por duas avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), e a Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil, criada com o
objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas, o nível de
aprendizado dos estudantes Brasileiros no ensino médio piorou em matemática, alcançando
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em 2015 o menor resultado desde as avaliações realizadas em 2005. Esses dados, juntamente
com as taxas de aprovação e reprovação, compõem o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), o qual é calculado a cada dois anos, a partir das médias das notas
obtidas nos exames, por cada uma das escolas que fazem parte dos estados e municípios
brasileiros. O critério considerado como adequado ou suficiente, seria 300 referente ao nível 5
(cinco), dentre os 9 (nove) níveis utilizados para estratificar tais dados.
A título de exemplificação, tem-se o resultado da avaliação referente ao 9º ano, último
ano do segundo segmento do Ensino Fundamental, a partir da apresentação do Gráfico 1
referente ao lapso de tempo de 2005 a 2015 que o IDEB foi realizado:

*Critério estipulado pelo movimento “Todos pela educação”, com base na escala SAEB.

Gráfico 1 - Resultado do IDEB realizado entre os anos 2005 a 2015, referente ao 9º Ano do
Ensino Fundamental
Fonte: Q Edu.org.br. Dados do IDEB/INEP, 2015.

Ao observar o Gráfico 1 constata-se que, no último ano do Ensino Fundamental,
nossos alunos atingiram na última pesquisa, realizada em 2015, o critério de 250,62 que
equivale ao nível três apenas dentro dos conteúdos a serem aprendidos dentre os nove níveis
encontrados na escala de proficiência - SAEB em matemática para o 9º Ano do Ensino
Fundamental (Anexo 1). Isso significa dizer, de outra forma, que nossos alunos estão indo
para o Ensino Médio tendo adquirido apenas 33,33% do conhecimento ensinado o que
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representa que sequer o 5º nível considerado como adequado tem sido atingido, o que
representaria apenas 55,55% do conteúdo a ser aprendido.
A partir dos resultados evidenciados pelo IDEB de acordo com os níveis, pode-se
dizer que os estudantes brasileiros do 9º ano do ensino fundamental não se encontram aptos a
resolver problemas matemáticos com apoio de recurso gráfico, envolvendo noções de
porcentagem. Com relação aos resultados referentes ao ensino médio, verifica-se, no Gráfico
2, comportamento semelhante aos verificados para estudantes do 9º ano do ensino
fundamental.

*Critério estipulado pelo movimento “Todos pela educação”, com base na escala SAEB.

Gráfico 2 - Resultado do IDEB realizado entre os anos 2005 a 2015, referente ao Ensino
Médio
Fonte: Q Edu.org.br. Dados do IDEB/INEP, 2015.

Conforme exposição no Gráfico 2, a seguinte leitura pode ser realizada: observa-se
que enquanto o índice considerado como adequado é de 350 referente ao nível 6 dentre os 10
níveis de proficiência adotados pelo IDEB, os estudantes não têm alcançado mais do que
260,04, isto é, encontram-se no nível 2. Além disso, outro fator alarmante seria que mesmo
apresentando certo crescimento, ainda que de forma tímida no segundo segmento do Ensino
Fundamental, no Ensino Médio os estudantes brasileiros decresceram na proficiência em
matemática, o que significa dizer que entre 2009 e 2015 o aprendizado piorou.
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Tais dados deixam clara a gravidade da situação, pois põe em risco o desenvolvimento
do aprendizado dos brasileiros como um todo e influencia no desenvolvimento de áreas como
engenharias, tecnologias dentre outras que requerem profissionais bem formados, o que fica
mais difícil com estes alunos saindo do Ensino Médio e ingressando no Ensino Superior,
causando certo entrave para a construção e aprimoramento de novos conhecimentos que em
sua grande maioria dependem de pré-requisitos que deveriam ser adquiridos na Educação
Básica, não obstante, desconhecidos pelos estudantes, uma vez que concluem o ciclo básico
de aprendizagem tendo ciência de apenas 20% do conhecimento matemático dado no Ensino
Médio.
Em 2011, foi lançado, pelo Governo Federal do Brasil, o Pacto Nacional pela
alfabetização na idade certa (PNAIC), programa de suma importância para a área da
educação, porém cabe ressaltar que não houve nenhum programa de tamanha extensão
visando a melhoria do ensino de matemática.
A matemática está inserida em diversas áreas de conhecimento humano, com isso, seu
desenvolvimento nos revela um verdadeiro tesouro de aplicações práticas, inclusive nas
ciências agrárias com suas variadas aplicabilidades em atividades básicas do cotidiano e no
desenvolvimento de pesquisas. Recordando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDBEN nº 9.394/96, os artigos 2º e 27º deixam claro o papel da educação e, por
consequência, o da escola e do professor:
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. [...] Art. 9º A União incumbirse-á de: [...] IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil,
o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum; [...] Art.
Art. 27º. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as
seguintes diretrizes: I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social,
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem
democrática (BRASIL, 1996).

O enfrentamento de situações que todo jovem tem na vida acadêmica, no decorrer dos
estudos, no trabalho, dentre outras requer mais do que informações, exigindo a mobilização
de conhecimentos e habilidades. Nesse sentido, existe a necessidade do desenvolvimento de
competências e habilidades em Matemática para analisar o processo envolvido na resolução
de qualquer situação-problema. As situações propostas envolvem, também, o domínio dos
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códigos e nomenclatura da linguagem matemática, que perpassam a restrição de leitura e de
conhecimentos específicos de matemática, mas sim, a compreensão e interpretação de
diagramas e gráficos e a relação destes elementos com a linguagem discursiva. O aluno
precisa, ainda, analisar e compreender a situação por inteiro, decidir sobre a melhor estratégia
para resolvê-la, tomar decisões, argumentar, expressar-se e fazer registros.
A matemática pode ser trabalhada de forma isolada na construção de conceitos
fórmulas e dados utilizados em contas sem nenhuma correlação a algum acontecimento físico,
espaço temporal ou experiência do cotidiano, porém, ela pode ser ensinada de forma que o seu
aprendizado tenha sentido prático, ou seja, fórmulas sempre que possíveis aplicadas a
problemas reais. Seria mais produtivo se fosse trabalhada de forma contextualizada com as
demais áreas do conhecimento.
Para tal, é necessário elaborar formas diferenciadas de trabalhar os seus conceitos, e
isso significa, elaborar novos modelos de ensinar e aprender. É preciso integrá-la,
correlacionando conceitos e formulas tanto espacialmente quanto temporalmente, de modo
que o conceito tenha sentido dentro da realidade e no contexto em que vive o discente naquele
momento. O ensino de matemática não pode estar imune ao contexto circundante e precisa
tirar partido da evolução e da tecnologia, a exemplo, o uso de computadores pode fornecer
uma infinidade de gráficos e projeções geométricas em 3D, que superam as possibilidades
fornecidas por um quadro e um giz. Não é possível ensiná-la hoje como se fazia no passado,
porque tanto a linguagem quanto o comportamento dos seus usuários e beneficiários se
alterou e continua se alterando de forma contínua. Os conceitos trabalhados na escola
precisam ter sentido, para que o aluno compreenda o seu significado e o seu uso na prática.
Pais (2001, p. 56) afirma que:

[...] aprender o significado de um conceito não é permanecer na
exterioridade de uma definição, pois a sua complexidade não pode ser
reduzida ao estrito espaço de uma mensagem lingüística. Definir é
necessário, mas é muito menos do que conceituar, porque o texto formal de
uma definição só pode apresentar alguns traços exteriores ao conceito. Por
exemplo, a definição de uma figura geométrica, por si só, não pode traduzir
a essência do conceito correspondente.

A realidade das escolas atualmente indica que o aluno está condicionado a considerar
a matemática uma disciplina desnecessária e de difícil compreensão. Esta visão deturpada
advém de uma população que contribuiu e ainda contribui socialmente, para que a matemática
tenha essa imagem. D’Ambrósio (1996, p. 15), ao falar sobre Educação, deixa claro que:
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[...] estamos falando da intervenção da sociedade nesse processo ao longo da
existência de cada indivíduo. Essa intervenção deve necessariamente
permitir que esse processo tenha seu desenvolvimento pleno, estimulando a
criatividade individual e coletiva. Cada indivíduo deve receber da educação
elementos e estímulos para levar ao máximo sua criatividade, e ao mesmo
tempo integrar-se a uma ação comum, subordinada aos preceitos e normas
criados e aprimorados ao longo da história do grupo cultural (família,
comunidade, tribo, nação) ao qual ele pertence, isto é, da sociedade.

É no decorrer da vida que o discente deve vislumbrar a matemática em sua totalidade,
como uma necessidade natural, assim como as primeiras civilizações e os antigos
matemáticos, na resolução de problemas cotidianos como compra e venda, receitas de bolo,
divisões de itens por pessoas, pequenas e grandes construções, medidas, formas geométricas
que o cerca, como necessidade científica e social no controle demográfico com índices de
natalidade e mortalidade, controle de estoques, cálculos de índices de poluição, cálculos da
potência de um novo carro e etc. Se aqueles que os precedem, pais, professores e comunidade,
não produzem tais conexões fica difícil produzir motivação e interesse em estudar tal
disciplina. Esta se encontra inserida na cultura, na economia, no comércio, na medicina, na
engenharia e nas mais diversas atividades cotidianas de todas as populações. Mesmo que haja
algum tipo de ciência de tal inserção na vida, ainda falta a real percepção de que tais
aplicações, quando bem-sucedidas, estruturam decisões que fazem com que os mecanismos da
sociedade girem de forma implícita, conduzindo, assim, a vida como um todo, inclusive no
mundo do trabalho.

1.2 A matemática no mundo do trabalho

Quando a escola não ensina para o mundo, para a vida, ela não desempenha seu papel
real. Estando em tempos de repensar a compreensão que se tem das pessoas como seres
humanos, o tipo de sociedade e mundo que esta se construindo, o tipo de sociedade e mundo
que se deseja construir deve ser levado à reflexão. A humanidade estando em constante
evolução e de forma cada vez mais acelerada, num estupendo avanço científico, tecnológico,
informacional. Sofrendo o impacto das tecnologias de informação sobre a natureza humana.
Vive-se um mundo em constante transformação, em que as coisas mudam tão rápido que às
vezes não se tem nem tempo de compreender um conceito, fato ou acontecimento e já se
recebe a notícia de que este sofreu ou até mesmo está sofrendo alguma alteração. Muitos
docentes ainda se sentem atrelados ao ensino conteudista, tradicional, e não percebem que o
público mudou e o aluno de hoje não aprende como o aluno de 50 anos atrás. Como um

30

professo, um educador pode ir à contramão da evolução da informação, quando este deveria
ser o seu papel: informar, instigar a curiosidade do aluno e despertar nele a sede dos
conhecimentos mais diversos. Os discentes da atualidade já na primeira infância, quando mal
sabiam falar, já tinham tecnologia em suas mãos, alguns digitam antes de aprender a escrever,
o acesso à internet ampliou de forma exponencial o acesso aos mais diferentes tipos de
conhecimento. O mundo em que os pais da geração passada cresceram não é o mesmo em que
a geração atual e muito menos o mesmo em que a geração futura crescerá. As demandas
mudam conforme a economia, a sociedade, os avanços científicos e as formas de conviver e
viver mudam.
Um fator que deve ser levado em conta com seriedade é que as profissões de maior
destaque normalmente necessitam de conhecimento matemático, ou seja, se o aluno almeja o
status social e financeiro devem ter profundos conhecimentos matemáticos. Porém, ainda que
seu desejo não seja ascensão social nem financeira, é inegável, por exemplo, que a mais
simples costureira, assim como grandes estilistas, alojada em um humilde cômodo de sua casa
também utiliza conceitos matemáticos em suas confecções, proporções geométricas, cálculos
de medidas. Os saberes matemáticos podem ser detalhados de diversas formas no desempenho
de atividades profissionais, como resolução de situações-problema, no cálculo do valor a ser
cobrado por um serviço prestado, estimando anteriormente o custo e o lucro.
Não há como dizer que alguma profissão não precise das ciências exatas. Um
professor de português, filosofia ou história tem que calcular percentuais de falta de seus
alunos, somar notas e calcular a média final. Um assistente social, por exemplo tem de saber
qual a renda per capta de uma família, para assim saber em que classificação esta se
enquadra, e assim por diante. D’Ambrósio (2005) pontua que os interesses e necessidades
daqueles que são detentores de poder se refletem no currículo. E este se apresenta pautado nas
expectativas da sociedade referentes às disciplinas que o compõem. Ainda segundo o autor
(1999, p. 91), “[...] a matemática seria a espinha dorsal da civilização ocidental”. Para Brasil
(2000, p. 108):

No ensino médio, etapa final da escolaridade básica, a Matemática deve ser
compreendida como uma parcela do conhecimento humano essencial para a
formação de todos os jovens, que contribui para a construção de uma visão
de mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades
que deles serão exigidas ao longo da vida social e profissional.

Na prática diária não é necessário que os profissionais sejam matemáticos puros, ou
desenvolvedores de teoremas e fórmulas, porém, a cada ano, faz-se necessário que conheçam
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um elevado número de técnicas e ferramentas matemáticas, utilizando-as corretamente.
Consequentemente, tais profissionais realizarão seu trabalho com maior precisão e de forma
adequada.
Em relação ao curso superior escolhido para este estudo, Engenharia Agronômica, os
alunos egressos da educação básica e candidatos deveriam, de modo geral, ter conhecimento
de que precisam saber desenvolver os conteúdos listados no Quadro 1 para ter um bom
desempenho acadêmico na graduação escolhida. Porém, a realidade é que em sua grande
maioria não sabem nem como começar a solucionar situações-problema envolvendo
conteúdos que são dados no Ensino Médio e alguns até no Ensino Fundamental.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Assunto nas disciplinas técnicas
Dimensionamento de instalações rurais
Sistemas de climatização
Conforto térmico
Cálculo de trabalho vivo
Trabalho acumulado
Trabalho total
Produtividade do trabalho
Produção de silagem
Determinação de dimensão
Volume de silo
Formulação de dietas (nutrição animal)

12. Interpretação de gráficos com resultados
de regressão de perda de massa x dose
adubo, ph amoniacal x tempo.
13. Taxa de aplicação de água no solo
14. Fórmulas de irrigação
15. Volume de reservatório
16. Determinação de vazão
17. Custo de sistema de irrigação
18. Medidas de distância
19. Previsão de eventos extremos –hidrologia
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cálculo de precipitação
Equação de perda de carga
Infiltração de água no solo
Crescimento vegetal
Cálculo de umidade
Radiação
Evapotranspiração
Balanço hídrico
Chuva e vento

Conceito/ conteúdos matemáticos
Operações básicas
Medidas de comprimento
Volume e temperatura
Operações básicas
Porcentagem
Regra de três
Grandezas e medidas
Regra de três
Expressões algébricas
Regra de três
Porcentagem
Equações de 1º e 2º grau

Operações básicas
Grandezas e medidas

Sistema monetário
Matemática financeira
Geometria analítica
Probabilidades
Média aritmética
Equação exponencial
Equação logarítmica
Dependência e independência linear
Potenciação
Radiciação
Grandezas e medidas

29. Fotoperíodo
Trigonometria da circunferência
30. Índices de conforto térmico
Equação de 1º e 2º grau
Quadro 1 - Conteúdos básicos de matemática desenvolvidos na educação básica e que são prérequisitos para os cursos de Agronomia
Fonte: Pereira e Junior, 2015, p. 5.
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As indústrias, por vezes, têm problemas para conseguir mão de obra qualificada. Em
muitos casos, o profissional, principalmente o recém-formado, quando contratado
possivelmente não tem a habilidade de solucionar problemas, ou seja, relacionar os conteúdos
que aprendeu na sua formação com as necessidades da solução da questão em si. Em resumo,
o trabalhador tem dificuldade para se adaptar ao trabalho propriamente dito, em resgatar ou
reconstruir saberes básicos para formações sólidas.
Sair da teoria e ir para a prática é um processo de assimilação, que tem início na
formação do docente que não faz dialogar teoria/prática. Este tipo de situação ocorre em
empresas de todos os tipos e tamanhos, desde o técnico as pessoas com nível superior, como
solução empresas tem buscado oferecer treinamento dentro de suas sedes. Todo este processo
é dispendioso e causa prejuízos, comprometendo a produtividade da indústria. Seria a baixa
qualidade da educação básica um dos principais fatores causadores, uma vez que tal déficit
acaba por acompanhar o indivíduo durante toda sua vida profissional. Faz-se aqui um
questionamento: será que mesmo com todo este déficit, se os discentes soubessem
verdadeiramente o real valor do ensino de matemática e todas as suas diversas áreas de
aplicação, ainda assim levariam por toda a vida tal dificuldade, mesmo sabendo quão útil e
necessário em suas vidas seria, não iriam se atualizar e recuperar o conhecimento deixado de
lado ao longo da jornada acadêmica?
Investigações matemáticas e pesquisas proporcionam a interação na sala de aula,
facilitando o desenvolvimento destas atividades, multiplicando as oportunidades de
aprendizagem para o aluno. Tomaz e David (2011, p. 22), ao defenderem esta ideia, apontam
que:

Para isso, é preciso que o aluno seja colocado a explorar e formular questões,
fazer conjecturas, testar e reformular questões, justificar e avaliar resultados.
Uma atitude investigativa apresenta, basicamente, três fases: introdução da
situação-problema; realização da investigação (individualmente, em grupos
menores ou com toda a turma) e discussão dos resultados.

Por meio do desenvolvimento científico e tecnológico contínuo, faz-se necessária de
maneira eminente que o processo de ensino-aprendizagem construa novas formas de produzir
conhecimento, uma vez que, de acordo com a atualidade, sem este, não se pode atingir
crescimento pessoal, profissional e nem econômico. Um primeiro passo para se ampliar o
desenvolvimento socioeconômico de um país seria a conscientização de uma população de
que o empenho na aprendizagem matemática é um fator decisivo.
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1.3 Os índices de desenvolvimento matemático no mundo (Pisa) x o desenvolvimento
humano (IDH)
O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma, em valores monetários, de todos os bens e
serviços finais produzidos numa determinada região ou país durante um determinado período.
O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, e tem o objetivo principal de
mensurar a atividade econômica de uma região ou país. Na contagem do PIB, consideram-se
apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo intermediários.
Segundo a página Trandingeconomics.com (2017), conceituada no mundo da
economia, situada em Nova York, o Brasil se encontrava em dezembro de 2016 no ranking
mundial como 11ª potência econômica e como a 2ª nas Américas, sendo um país rico e
subdesenvolvido. Financeiramente classificado entre os primeiros, porém, segundo o último
estudo sobre desenvolvimento humano desenvolvido pela ONU (HUMAN DEVELOPMENT
REPORT, 2016), esta muito aquém de se ter uma qualidade de vida de acordo com a posição
econômica no mundo. Em quesitos como educação no âmbito global encontra-se na mesma
situação. Nos dados descritos adiante, sob a perspectiva do Gráfico 3, será possível verificar
que vários países com potenciais econômicos menores possuem maior qualidade de vida e
educação.

PIB mundial 12/16 US$ BILHÕES ANUAL
46º CHILE
40º SINGAPURA

17º MÉXICO
11º BRASIL

PIB mundial 12/16 USD
BILHÕES ANUAL

4º CHINA
1º EUA
0

5000

10000

15000

20000

Gráfico 3 - Ranking do PIB mundial de Países/regiões do mundo, em bilhões de dólares, em
dezembro de 2016
Fonte: Tradingeconomics.com (2017). Disponível em:<https://pt.tradingeconomics.com/countrylist/gdp>. Acesso em: 10 nov. 2017.
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Singapura, por exemplo, na última avaliação educacional mundial, ficou em 1º lugar
em todas as três categorias–Ciências da Natureza, Língua Portuguesa e Matemática -, mesmo
estando

na

40ª

posição

econômica,

segundo

o

ranking

do

PIB

mundial

(TRADINGECONOMICS.COM, 2017).
O Programme for International Student Assessment (Pisa) ou Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes, com base nos resultados da avaliação de 2015, pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), constatou que o Brasil está
estacionado há dez anos entre os países com pior desempenho. O Pisa mediu o conhecimento
dos estudantes de 72 países em leitura, ciências e matemática. Nas três áreas, a média dos
estudantes brasileiros ficou abaixo da obtida pelos demais países.
Em cada edição, o Pisa dá ênfase a uma das três áreas. Na edição de 2015, o foco foi
Ciências. Em 2015, a nota do país em ciências caiu de 405; na edição anterior, de 2012, para
401; em leitura, o desempenho do Brasil caiu de 410 para 407; já em matemática, a pontuação
dos alunos brasileiros caiu de 391 para 377. Singapura foi o país que ocupou a primeira
colocação nas três áreas (556 pontos em ciências; 535 em leitura; e 564 em matemática). O
Gráfico 4 demonstra nosso desempenho matemático no PISA caiu, o que vem ao encontro dos
resultados obtidos pelo SAEB, citado anteriormente.

Gráfico 4 - Desempenho dos estudantes brasileiros em matemática pela avaliação do PISA no período
de 2003 a 2015. Fonte: CGE Educação, 2017.
Disponível em: <http://cgceducacao.com.br/pisa-2015-graficos/>. Acesso em: 10 nov. 2017.
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Em matemática, o país apresentou a primeira queda desde 2003, início da série
histórica da avaliação, e constatou que sete em cada dez alunos brasileiros, com idade entre 15
e 16 anos, estão abaixo do nível básico de conhecimento. Boa parte da pesquisa feita pelo Pisa
parte do ensino médio (quase 80%). Significa que um número considerável de jovens foi
avaliado e que o desempenho do ensino médio em matemática, ciências e leitura foi muito
baixo.
Com relação à matemática, os estudantes brasileiros apresentaram melhor desempenho
em itens da categoria quantidade (valor em dinheiro, razão e proporção e cálculos
aritméticos). Isso significa que o manuseio com dinheiro ou a vivência com fatos que gerem
contas aritméticas ou proporções é uma realidade mais próxima dos estudantes do que, por
exemplo, espaço e forma.
A queda de pontuação também refletiu uma queda do Brasil no ranking mundial: o
país ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática
(Quadro 2).

Top 5 do Pisa em Ciências

Top 5 do Pisa em Leitura

Top 5 do Pisa em Matemática

1.Singapura: 556 pontos
2. Japão: 538 pontos

1. Singapura: 535 pontos
2.Hong Kong: 527 pontos

1.Singapura: 564 pontos
2. Hong Kong: 548 pontos

3. Estônia: 534 pontos
4.Taiwan: 532 pontos

3.Canadá: 527 pontos
4.Finlândia: 526 pontos

3.Macau: 544 pontos
4.Taiwan: 542 pontos

5.Finlândia: 531 pontos
...

5. Irlanda: 521 pontos
...

5. Japão: 532 pontos
...

63.BRASIL:401

59. BRASIL:407

66. BRASIL: 377

Quadro 2 - Ranking mundial da avaliação na educação pelo Programme for International Student
Assessment (PISA) em 2015
Fonte: Pisa, 2015. Disponível em:<http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Brazil-PRT.pdf>. Acesso em:
10 nov. 2017.

A Figura 1, obtida do PISA, evidencia os resultados do desenvolvimento matemático
analisados em 2015, de forma geográfica, pode se ver que os países fronteiriços ao Brasil se
encontram em situação semelhante, ou seja, com baixo desempenho matemático.
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Figura 1 - Performance de diferentes regiões do mundo, quanto ao ensino de matemática, no
resultado obtido pelo PISA
Disponível em: <http://www.oecd.org/pisa/data/>. Acesso em: 23 nov. 2017.
A Figura 1 ilustra os resultados do desenvolvimento matemático em cada país. Os
países em vermelho (Brasil, México, Chile...) estão abaixo da média (490); os que estão em
laranja (EUA, Croácia, Espanha...) estão no limite, e os que estão em verde (Canadá, China,
Finlândia...) estão acima da média. Entre os Países avaliados verifica-se, de modo geral, uma
relação direta entre países menos desenvolvidos e os menores valores obtidos pela avaliação
do PISA, como por exemplo, Colômbia e Peru 61º e 62º colocados em matemática (Gráfico
5) ente 70 países, com IDH de 0,727 e 0,741 (Quadro 3) respectivamente e que apesar de
considerados dentro da tabela um valor alto, em mito se distancia do IDH de Singapura 0,925
que é o 1º lugar em matemática. Indica, ainda, que Países muito pobres que investiram no
ensino de matemática apresentaram avanços consistentes no crescimento econômico nos
últimos anos, tais como a Coréia do Sul, a China.
O Gráfico 5, por sua vez, detalha a pontuação dos participantes das avaliações em
ciências, leitura e matemática, em que a média global está separada por uma faixa roxa em
cada categoria. O Brasil, entre as três categorias, ficou com a pior nota em matemática, tendo
obtido 337 pontos, bem distante da pontuação máxima (564 - Singapura), e próximo da menor
(328 - República Dominicana). Distante 113 pontos da média, o que significa dizer que o
Brasil obteve aproximadamente 76,93% da média, e que em relação à pontuação mais alta
apenas 66,84%, ou seja, existe um longo caminho a se percorrer em educação. Os Estados
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Unidos da América (EUA), apesar de ser apontado como primeira potência econômica,
mesmo estando bem melhor que o Brasil em sua classificação, também se encontra bem longe
de ser a primeira nação em educação no mundo. A junção das informações a seguir, sugere,
fortemente, que existe um caminho, não uma receita pronta, não algo que valha exatamente
para todos os povos, mas algo que possa ser adaptado as diferentes realidades, e que depende
de uma nova percepção, uma nova forma de enxergar a educação e aprendizagem, que não
dependa exclusivamente de infraestrutura e condições financeiras.

Gráfico 5 - Resultados obtidos em ciências, leitura e matemática pelas regiões avaliadas pelo PISA
em 2015.
Disponível em: <http://www.businessinsider.com/pisa-worldwide-ranking-of-math-science-readingskills-2016-12>. Acesso em: 23 nov. 2017.
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Ainda segundo o PISA 2015, o PIB per capita do Brasil é de menos da metade da
média do PIB per capita nos países da OCDE. O gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos
de idade no Brasil equivale a 42% da média do gasto por aluno em países da OCDE. Esta
proporção correspondia a 32%, em 2012. Aumentos no investimento em educação precisam
agora ser convertidos em melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Outros países,
como a Colômbia, o México e o Uruguai obtiveram resultados melhores em 2015 em
comparação ao Brasil muito embora tenham um menor custo médio por aluno. O Chile, com
um gasto por aluno semelhante ao do Brasil (US$ 40 607), também obteve uma pontuação
melhor (477 pontos) em ciências. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo a
página oficial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU), é uma
medida resumida do progresso em longo prazo, em três dimensões básicas do
desenvolvimento humano: renda, educação e saúde, e que o IDH pretende ser uma medida
geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não
abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. Os dados do IDH 2015 é
esclarecedor, como pode ser observado no Quadro 3.

39

Quadro 3 - Índice de desenvolvimento humano (IDH) de regiões do mundo em 2015.
Disponível em:<https://observatorio-das-desigualdades.com/2017/03/29/o-desenvolvimento-humanoidh-em-2015-no-mundo-e-em-portugal>. Acesso em: 23 nov. 2017.

Não há aqui o intento de se afirmar que o desenvolvimento econômico de uma nação
dependa exclusivamente de educação, já que se pode observar na Tabela 1, por exemplo, que
o Peru e a Colômbia têm o IDH mais baixo que o Brasil e ainda assim tem pontuação maior
no PISA, mas sim de se relacionar através de dados que tais fatores são codependentes. Ao
analisar paralelamente a posição global do Brasil em educação, mais especificamente em
matemática no PISA e a posição que o Brasil ocupou no último IDH.
Pode-se ver que as posições não variam de forma significativa – em uma média de 5 a
10 posições –, pois o IDH analisa 188 países e o Brasil ficou em 79º. Já no Pisa foram
analisados 72 países e economias. O Brasil ficou em 66º em leitura, em 69º em matemática e
59º em ciências, ademais em sua maioria os países que estão a frente do Brasil são os mesmos
nas duas analises, como Chile, Espanha, México, assim como também, Japão, e Singapura,
que no IDH se encontra na 5ª posição, mas no Pisa ficou em primeiro em todas.
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PAÍS
SINGAPURA
JAPÃO
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ESPANHA
MÉXICO
PERU
URUGUAY

PISA EM
MATEMÁTICA

IDH
GLOBAL

1ª
5ª
42ª
65ª
48ª
61ª
32ª
56ª
62ª
51ª

5ª
17ª
45ª
79ª
38ª
95ª
27ª
76ª
87ª
54ª

Tabela 1- Relação entre o resultado médio do ensino de Matemática e o IDH em diferentes Países no
ano de 2015. onte: PISA 2015.
Disponível em: <http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Brazil-PRT.pdf>; RDH 2016,
<http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016-humandevelopment-report-2017.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2017.

Sendo o IDH calculado por meio da análise de dados de renda e saúde, além dos de
educação, não se pode negar que o desenvolvimento educacional anda junto com o
desenvolvimento

humano

e,

por

consequência,

também

com

o

econômico.

O

desenvolvimento educacional de uma nação não é um assunto simples. Dele depende o
investimento em infraestrutura, em mão de obra qualificada, e em políticas públicas que as
normatize e dê incentivo ao público em geral. São fatores que sozinhos não produzem grandes
mudanças, mas que unidos são poderosos. O Brasil, mesmo tendo um gasto no investimento
em educação menor que a média do gasto por aluno em países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), tem um gasto maior que a Colômbia, o
México e o Uruguai, por exemplo, e ainda assim teve pontuação menor que estes países.
Assim sendo, pode-se verificar que existem fatores importantes a serem aplicados no
desenvolvimento da educação que não dependem do fator financeiro e nem por isso são
menos importantes, já que influenciam diretamente no resultado da aprendizagem.
Algo deve estar errado na educação brasileira, pois uma parcela muito pequena dos
nossos adultos alcançou o nível superior. Segundo o Pisa 2015, tem-se uma taxa de menos de
15% de adultos entre 35 e 44 anos que possuem um diploma universitário, sendo a média dos
países da OCDE de 37%, ficando à frente apenas da Indonésia, com 9%.Tal faixa etária
corresponde aos pais dos alunos que participaram do estudo.
A grande maioria dos alunos secundaristas na atualidade não tem em casa o exemplo
da formação superior, o que empobrece de forma demasiada o incentivo a continuidade do
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estudo. Os pais são os ditos heróis de seus filhos, são neles que os filhos se espelham. Sem
esta visão e experiência dentro da própria casa a sua percepção com relação a importância da
aprendizagem continuada fica desestruturada. Muitas vezes nossos discentes na sala de aula se
perguntam para que ou por que estudar determinados conteúdos, e ficam sem resposta em sala
de aula e em casa também. Em sala, pela falta de preparo de alguns professores presos ao
conteúdo na forma que outrora lhes foi passado, e em casa, pois não convivem com nenhum
tipo de profissão, na qual a formação acadêmica seria capaz de fazer a associação desejada.
Outro fator que evidencia toda essa situação é o cálculo da expectativa de anos de estudos dos
cidadãos. Por meio da pesquisa feita pelo Pisa foi verificado que entre 2010 e 2015 este
número subiu de 14anos para 15,2anos a média mundial, e no Brasil, nesse mesmo período,
subiu de 6,9anos para 7,8anos - pouco mais da metade da expectativa mundial.
Sabendo que o Ensino Fundamental é composto do 1º ao 9º ano, constata-se que a
maioria da população não chega a concluí-lo, considerando uma média escolar de 7,8 anos,
pode se dizer que a escolaridade da maioria da população não passa do 7º ano de Ensino
Fundamental. Fato este que influência também diretamente a economia, visto que até mesmo
a maioria dos cursos técnicos atuais necessita que o candidato possua Ensino Fundamental ou
Ensino Médio completo. Como consequência dessa situação, não se tem mão de obra
qualificada de forma suficiente para suprir as necessidades da indústria e do comércio, o que
afeta o mercado financeiro, atingindo o desenvolvimento econômico do país.
Como já foi citado neste capítulo, tem-se no Brasil um sistema de avaliação do nível
de desenvolvimento em português e matemática, a saber, a prova SAEB. Seus últimos
resultados não foram muito animadores. Obteve-se o nível de proficiência em matemática
com 250,62, relativo ao nível 3 de aprendizagem dentre 9 níveis no final do Ensino
Fundamental e com 260,04 relativo ao nível 2 entre 10 níveis de aprendizagem no final do
Ensino Médio. Tais valores mostram que nosso nível de proficiência diminuiu, quando
deveria aumentar.
A situação do futuro acadêmico e profissional do país é preocupante, visto que sua
maioria não completa o Ensino Fundamental e, quando o completa, não aprendeu sequer 50%
do conhecimento esperado, algo que ocorre também no Ensino Médio. Nossos alunos têm se
formado sem mais da metade do conhecimento esperado. Estes mesmos formandos vão
prestar vestibular, ENEM, ou irão para cursos técnicos para darem início à formação
profissional. Com base nos dados citados, é de se preocupar o futuro que os espera. Diante de
todo esse contexto, fica o questionamento: o que se pode fazer enquanto profissional da
educação, para que se possa ao menos iniciar uma caminhada em direção à mudança?
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2 MATEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR
Para se falar em matemática no ensino superior é necessário pontuar algumas questões
iniciais, dentre elas, destaca-se o número preocupante de discentes que enfrentam grandes
problemas com a mudança do Ensino Médio para o Superior. Pallis (2008, p. 2) aponta que:
Há muitas preocupações, relativas a mudanças pedagógicas e curriculares
que vem ocorrendo, ou que precisam ocorrer, devido a fatores vários: o
rápido desenvolvimento das tecnologias computacionais; os apelos por
integração com outras disciplinas, por iniciativas de inclusão e diversidade,
por mais eficiência nos cursos de serviço, pelo emprego de múltiplas formas
de avaliação, pelo trabalho em grupo, pelo desenvolvimento de habilidades
de apresentação e comunicação etc.

Partindo do princípio constitucional de que todos têm direito à educação, coloca-se
que, para ser um cidadão pleno, dotado de direitos sociais, aponta-se que qualquer cidadão
brasileiro tem o direito de participar dos benefícios da sociedade, incluindo a educação.
Ademais, Vitti (1999, p.19) afirma que: "O fracasso do ensino de matemática e as
dificuldades que os alunos apresentam em relação a essa disciplina não é um fato novo, pois
vários educadores já elencaram elementos que contribuem para que o ensino da matemática
seja assinalado mais por fracassos do que por sucessos". Uma possibilidade de mudança nesse
cenário é a aplicação de um contexto novo, uma linguagem nova, uma metodologia
diferenciada, trazendo os conceitos que parecem tão distantes da realidade do discente para
muito mais perto do que ele imaginava ser possível. A “[...] possibilidade de assegurar aos
alunos interpretações suficientemente abrangentes para os conhecimentos matemáticos que
construíram” (SPINELLI, 2011, p. 12) nada mais é que utilizar um tratamento significativo.
“[...] o conhecimento exige ser construído com base nas relações estimuladas por múltiplos
contextos, com diferentes características [...] Pois há uma concepção epistemológica de que o
sujeito constrói seu conhecimento quando relaciona diversos significados conceituais uns com
os outros, compondo dessa forma uma rede de significados” (SPINELLI, 2011, p.13).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n.º 9394/96, compõe
a formação escolar da seguinte forma: Educação Básica, formada pela Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio e o Ensino Superior. Caso não haja o desenvolvimento
eficaz de habilidades e competências necessárias para o ensino de matemática, na educação
básica, este aluno terá, inevitavelmente, grandes dificuldades no ensino superior, resultando
em déficit de aprendizagem. Como consequência, este aluno poderá ter dificuldades na vida
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profissional quando precisar colocar em prática as habilidades matemáticas adquiridas na
graduação escolhida.
Em uma pesquisa realizada com 300 alunos de 11 cursos de graduação, sendo estes: 30
alunos de Engenharia Mecânica; 26 alunos de Engenharia Elétrica, 30 alunos de Engenharia
Civil, 30 alunos de Engenharia de Produção, 30 alunos de Direito, 27 alunos de Psicologia, 30
alunos de Pedagogia, 24 alunos de Administração, 25 alunos de Ciências Contábeis, 26 alunos
de Gestão de Recursos Humanos e 22 alunos de Gestão da Produção Industrial, Xavier (2015)
observou que, ao serem indagados a respeito dos itens que os alunos julgam mais importantes
para a prática docente de um professor de matemática, considerando uma escala de
importância, obteve o seguinte resultado (Figura 2):

Figura 2 - Fluxograma dos itens que se referem à prática docente de um professor de Matemática,
segundo uma escala de importância – Resultado final
Fonte: Xavier, 2015.

A palavra didática origina-se do grego didaktiké. Usualmente traduzida por “arte de
ensinar”, consiste na análise e desenvolvimento de técnicas e métodos que podem ser
utilizados para ensinar determinado conteúdo para um indivíduo ou um grupo. Em suma, a
didática é o modo como o professor ensina determinado conteúdo para os discentes,
garantindo, por meio de estratégias, a construção do conhecimento. As palavras pedagógico,
educativo, educacional e instrutivo são consideradas sinônimos da palavra didática, pode-se
observar que o fator mais considerado como o mais importante por estes discentes não é tão
simples assim, ela engloba praticamente todo o processo educacional. Para D’Ambrósio
(2001, p. 22):
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O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A
todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando,
medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando,
usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua
cultura.

O professor de matemática é um elemento crucial na atividade de ensinar. Ele pode
tornar mais curto o caminho entre os alunos e o conhecimento matemático, conduzindo os
alunos à sua construção.
Seguindo os preceitos freirianos, que conduzem a uma educação libertadora, a didática
deve trabalhar os conteúdos de forma que proporcione: a articulação do ensino à prática
social, problematização, com temas extraídos da realidade, relação entre teoria e prática
pedagógicas; encaminhamento do ensino para além dos métodos e técnicas. Poderia se dizer
que o primeiro fator escolhido por tais alunos engloba todos os outros; em segundo lugar, a
contextualização que necessita de correlacionar fatos reais aos conteúdos; em terceiro, o
relacionamento interpessoal, que precisa ocorrer para que o docente saiba mais de seus
discentes e assim crie uma contextualização ligada à realidade destes; e, por fim, métodos
inovadores que envolvem a contextualização, a relação interpessoal e a interdisciplinaridade.
Segundo Freire (2005, p. 68),"[...] o educador já não é apenas o que educa, mas o que,
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa.
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os
'argumentos de autoridade' já não valem". Para isso, o ato de ensinar não deve ser apenas
expositivo, pois assim dificilmente se promove a aprendizagem, que é um processo complexo
para ocorrer num tempo curto e partindo de uma cópia ou repetição, sem reflexão e
exemplificações palpáveis. Na prática, o processo de ensino-aprendizagem é fundamentado de
acordo com a corrente filosófica, psicológica e pedagógica.
Segundo Vygotsky (1995), a aprendizagem é uma atividade social, uma atividade de
produção e reprodução do conhecimento, sob condições de orientação e interação social.
Tanto ele como Freire relacionam o processo de ensino-aprendizagem como ato de interação e
de troca. Os educadores do ensino superior, principalmente das ditas "áreas duras", tendem a
ofertar aulas expositivas, nas quais o discente nada mais é do que um mero expectador. Somase a isso o fato de grande parte dos alunos do ensino médio partirem para o ensino superior
com grandes déficits nos conteúdos de matemática básica, oriundos do Ensino Fundamental.
Tendo como resultado elevados índices de reprovação nas disciplinas que necessitam de prérequisitos matemáticos nas mais diversas graduações.
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As necessidades dos alunos ao enfrentar o processo ensino/aprendizagem, ao longo de
toda sua formação, inclusive na superior devem ser levadas em conta pelos departamentos de
Matemáticas das Instituições Superiores, se faz necessário aceitar que nem todas as
dificuldades matemáticas podem ser classificadas pelo chavão “o aluno é fraco”, existem
distintas causas para sujeitos distintos, inclusive causas epistemológicas e pedagógicas.

O erro, para ser utilizado como fonte de virtude ou de crescimento, necessita
de efetiva verificação, para ver se se está diante dele ou da valorização
preconceituosa de um fato; e de esforço, visando compreender o erro quanto
à sua constituição (como é esse erro?) e origem (como emergiu esse erro?)
(LUCKESI, 2011, p. 138).

Observa-se que o maior questionamento dos discentes em relação ao ensino de
matemática - seja no ensino fundamental, médio ou superior - é sempre o mesmo: para que
estou estudando isso? Onde aplicarei realmente esse conteúdo?
No Quadro 4 estão apresentados, de modo geral, indicações de como o conhecimento
matemático pode ser aplicado em algumas profissões.

Profissões
Administração

Aplicações
Preparar orçamentos para projetos, planejar e controlar
pesquisas, além de resolver situações que envolvam cálculos
estatísticos.
Agronomia
Calcular os componentes químicos destinados à fertilização e
dimensionamento das áreas a serem cultivadas. Construções
rurais, manejo da irrigação nas plantas, estimativas climáticas.
Arquitetura
A arquitetura é uma união das áreas de exatas, humanas e arte,
pois exige aptidões múltiplas, como o domínio de cálculos,
desenhos intuitivos e história.
Cinema
Desde o movimento dos personagens até o quadro de fundo
podem ser criados por softwares que combinam pixels em
formas geométricas, que são armazenadas e manipuladas. Os
softwares codificam informações como posição, movimento,
cor e textura de cada pixel. Para isso, utilizam-se vetores,
matrizes e aproximações poligonais de superfícies para
determinar a característica de cada pixel.
Contabilidade
O profissional que trabalha com contabilidade realiza muitos
cálculos matemáticos, em operações envolvendo folhas de
pagamento, cálculos trabalhistas e determinação de valores de
impostos, assim como a elaboração do balanço comercial das
empresas.
Quadro 4 - Principais temas matemáticos relacionados às diversas profissões
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Profissões
Direito

Aplicações
O profissional do Direito utiliza a Matemática quando
trabalha com causas que envolvam a realização de cálculos,
como, por exemplo, bens, valores, partilhas e heranças.
Engenharia
É usada na construção de edifícios, estradas, túneis, metrôs,
ferrovias, barragens, portos, aeroportos, usinas, sistemas de
telecomunicações, criação de dispositivos mecânicos,
desenvolvimento de máquinas, entre outros.
Geografia
Os geógrafos utilizam a Matemática em diversas situações.
Existe inclusive um ramo chamado Geografia Matemática,
que estuda e analisa a forma, os movimentos e as dimensões
da Terra. A Matemática também é usada na topografia para
medição de distâncias e ângulos.
Geologia
O geólogo utiliza diversos princípios da Matemática para
escavar, conhecer e avaliar os segredos do solo e das pedras.
Jornalismo
A Matemática é útil aos jornalistas de economia e política,
além daqueles que utilizam dados estatísticos em seus
trabalhos.
Medicina Veterinária
A Matemática auxilia ainda em pesquisas genéticas, como,
por exemplo, a teoria da probabilidade, que permite descobrir
as chances de se obter determinado resultado proveniente de
um cruzamento. É bastante útil também na análise do
crescimento de populações de vírus e bactérias, através de
curvas exponenciais ou logísticas, determinando o impacto de
epidemias, ou ainda o crescimento de "culturas" de bactérias.
Meteorologia
Na meteorologia, os cálculos ajudam a entender os
movimentos da atmosfera. Os meteorologistas utilizam
equações matemáticas e físicas para interpretar as informações
dos satélites e radares meteorológicos, gerando assim as
famosas previsões do tempo. A Matemática está presente na
medição da velocidade, direção e distância percorrida pelo
vento. Os números também são essenciais para medir a
umidade relativa do ar (expressa em porcentagem).
Música
Os teóricos da música com frequência usam a Matemática
para entender a estrutura musical e comunicar novas maneiras
de ouvir música. Usam a Matemática também para entender
as escalas musicais, sendo que alguns compositores
incorporaram a proporção áurea e o número de Fibonacci em
seu trabalho.
Odontologia
O dentista utiliza a Matemática para calcular composições de
amálgamas, posologias, doses de anestésicos e também para
dimensionar próteses e aparelhos corretivos.
Psicologia
O psicólogo utiliza a Matemática para a análise de dados
estatísticos e avaliação de testes.
Quadro 4 - Principais temas matemáticos relacionados às diversas profissões (continuação)
Fonte: Portal Matemático, 2017. Disponível
em:<http://www.somatematica.com.br/mundo/profissoes.php>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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Machado (2005) aponta que contextualizar é uma estratégia fundamental para a
construção de significados, uma vez que, à medida que a contextualização incorpora relações
tacitamente percebidas, ela enriquece os canais de comunicação entre a bagagem cultural
trazida pelo aluno e as formas explícitas de manifestação do conhecimento. E não somente o
cotidiano do presente, mas também contextos futuros que serão disponibilizados por
disciplinas da área técnica de formação. Na formação do agrônomo, a contextualização
acontece quando há um relacionamento direto entre as áreas básicas e especificas. Quando o
ensino não ocorre dessa forma - o que acontece maioria das vezes - formam-se profissionais
sem conceitos articulados, sem raciocínio crítico sobre os fatos. Pois,
[...] ensinar matemática é, antes de tudo, ensinar a “pensar
matematicamente”, a fazer uma leitura matemática do mundo e de si mesmo.
É uma forma de ampliar a possibilidade de comunicação e expressão,
contribuindo para a interação social, se pensada interdisciplinarmente
(FAZENDA, 2003, p. 62).

Segundo Piaget (1972), “[...] a interdisciplinaridade é a interação que ocorre quando se
requer colaboração de disciplinas diversas, em que há certa reciprocidade dentro das trocas,
de maneira que haja um enriquecimento mútuo”. Corroborando essa ideia, Capes (2008, p. 2)
reitera:

É no âmbito da interdisciplinaridade que grandes desafios epistemológicosteóricos e metodológicos se colocam. Daí seu papel estratégico de
estabelecer a relação entre saberes, propor o encontro entre o teórico e o
pratico, entre o filosófico e o cientifico, entre a ciência e a tecnologia,
apresentando-se assim, como um saber que responde aos desafios do saber
complexo.

Diante do exposto se evidencia a necessidade de observância constante na aplicação
dos saberes matemáticos, procurando relacionar o conteúdo da forma mais direta possível
com a formação almejada, trazendo sentido e motivação para essa aprendizagem.

2.1 Aprovações, reprovações e evasões no Ensino Superior
Fatores relacionados a dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária, à
escolha precoce da profissão, à formação escolar anterior e às dificuldades na relação ensinoaprendizagem são relevantes, levando o aluno a reprovações. Não existe uma causa apenas, e
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nenhuma simplicidade nos diversos fatores encontrados. Ciribeli (2015) cita oito fatores
ligados à reprovação, podendo levar o discente à evasão do curso (Quadro 5).

Causa
1. Dificuldade acadêmica
2. Adaptação
3. Objetivos individuais
4. Incertezas
5. Comprometimento
6. Fator financeiro
7. Incongruência
8. Isolamento

Definição
Queda no desempenho acadêmico e consequente desmotivação.
Dificuldade de ajustamento ao ambiente acadêmico e à vida social na
instituição.
Incertezas quanto aos objetivos e planos de carreira a serem seguidos.
Vaga noção sobre a carreira escolhida.
Responsabilidades acadêmicas quanto à meta principal a ser seguida.
Dificuldade para pagamento de mensalidade (instituição privada) e
custos com alimentação, transporte e materiais.
Percepção de que a instituição não atende às necessidades do aluno pela
falta de um curso de qualidade.
Falta de integração entre alunos e colegas ou membros da instituição

Quadro 5- Fatores ligados à reprovação em disciplinas e consequências provocadas pelo
insucesso dos estudantes
Fonte: Ciribeli, 2015, p. 28.

As principais causas citadas por discentes como motivos que justificariam suas
reprovações em determinadas disciplinas seriam uma metodologia pouco estimulante, o
desempenho do docente e a sua própria dificuldade em assimilar o conteúdo em questão. As
reprovações em instituições superiores podem ocorrer por diversos fatores, vindo tanto dos
discentes como dos docentes. Os discentes, por exemplo, precisam se dedicar, ao mesmo
tempo, aos estudos e ao trabalho; aos docentes, por vezes, falta uma metodologia que atinja a
percepção do discente enquanto futuro profissional da graduação escolhida em direção à real
aplicabilidade dos conteúdos. Além desses fatores, é preciso levar em conta as condições
estruturais da instituição, condições de trabalho do docente, e as condições sociais dos alunos.
Observa-se ainda a forma como a avaliação ocorre no ensino superior, contribuindo para todo
este insucesso. De acordo com Albuquerque (2007) e Luckesi (2011), a avaliação vai para
além de uma simples nota que pode ou não caracterizar um bom ou mau aluno. Repensar a
reprovação no ensino superior é analisar como os discentes vivenciam tal situação, que fatores
os conduziram a isso, o que concluem sobre a reprovação.
A forma como a aprendizagem tem sido avaliada nas instituições de ensino tem
deixado de valorizar potenciais coletivos e individuais. De acordo com Luckesi (2011, p. 5),
avaliar “[...] é o ato de diagnosticar uma experiência tendo em vista reorientá-la para produzir
o melhor resultado possível, por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é
diagnóstica e inclusiva”. A palavra "prova", sinônimo de "avaliação", é vista muitas vezes
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pelos discentes como forma de punição ou de impor medo/respeito pelo docente. Ainda
segundo Luckesi (2011), quando o professor utiliza dessa prática não está transmitindo aos
seus alunos os saberes dos conteúdos escolares, mas gerando medo.
Diante do exposto, a avaliação não possui apenas a função de aprovar e reprovar.
Também funciona como ferramenta de diagnóstico de aprendizagem, por exemplo. Villas
Boas (2012, p. 29) diz que:

A avaliação existe para que se conheça o que o aluno já aprendeu e o que ele
ainda não aprendeu, para que se providenciem os meios para que ele aprenda
o necessário para a continuidade dos estudos. […]. Não se avalia para
atribuir nota, conceito ou menção. Avalia-se para promover a aprendizagem
do aluno.

Em muitos casos as reprovações são vistas como algo negativo, como o reflexo de
uma falha do aluno, quando na verdade deveria conduzir o aluno ao aprimoramento daquilo
que lhe faltou aprender. Luckesi (2011) fala sobre um sistema de avaliação focalizado em
notas, tradicionalmente obtidas por meio de avaliações sistemáticas - as ditas provas -, que
têm como foco a reprovação baseada na relação professor-aluno.
Professores elaboram suas provas para “provar” os alunos e não para auxiliálos na sua aprendizagem; por vezes, ou até em muitos casos, elaboram
provas para “reprovar” seus alunos. Esse fato possibilita a distorções, as
mais variadas, tais como: ameaças [...]; elaboração de itens de prova
descolados dos conteúdos ensinados em sala de aula; construção de questões
sobre assuntos trabalhados com os alunos, porem com um nível de
complexidade maior do que aquele que foi trabalhado; uso de linguagem
incompreensível para os alunos etc. (LUCKESI, 2011, p. 21).

Amaral (2009), em suas pesquisas sobre as causas de evasão de discentes de uma
Instituição de Ensino Superior (IES), observou que a reprovação de alunos em disciplinas
gerava desmotivação com a instituição e os professores, fazendo com que eles caminhassem
em sentido à possibilidade da desistência, o que configurava uma possível evasão. Após uma
sequência de insucessos, o medo e a baixa autoestima são alimentados de forma que a
ansiedade criada por todo processo avaliativo cresce até que se torne um sentimento de
incapacidade, o que acaba gerando a frustração que solidifica o desinteresse e a desmotivação
pelo estudo de determinado conteúdo. Em muitos casos, a reprovação acaba sendo um meio
de exclusão, seguida de evasão. A reprovação segue no sentido de culpabilizar o discente pelo
seu baixo desenvolvimento acadêmico, resultado de sua defasagem de ensino. Em estudo
realizado por Duarte et al. (2016), com 177 alunos do curso de Ciências Contábeis de uma
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IES Paraibana, 112 afirmaram que já reprovaram pelo menos uma vez, em uma disciplina
qualquer, e 65 nunca reprovaram. Foi possível identificar a existência de um perfil para os
alunos que reprovam. Estes se caracterizam como oriundos, em sua maioria, de escola pública
e exercem alguma atividade remunerada, seja na área do curso ou não.
Também foi possível verificar que tanto os alunos aprovados quanto os reprovados
consideraram como mais difíceis as disciplinas que envolvem cálculos mais complexos, como
Contabilidade de Custos, que por sua vez foi a que mais reprovou no período de 2011 a 2014,
sendo responsável por 48% das reprovações no período, somado a um índice de trancamentos
da disciplina, que dobrou no mesmo período 2011(4%) e 2014(8%), denotando uma “fuga”
dos alunos. Esses mesmos discentes consideraram haver a necessidade de programas de apoio
para auxiliar no processo de aprendizagem. O regime de monitoria foi o mais citado pelos
alunos aprovados (64,29%). Já no grupo de alunos reprovados, o aspecto mais citado foi de
criação de cursos breves sobre matérias que existem lacunas no conhecimento (61,54%).
Existe hoje uma lacuna muito grande entre o nível de proficiência adquirido por um aluno ao
sair da escola pública e ao sair da escola particular. O aluno, por vezes, é punido pelo fato de
ele não ter tido acesso ao ensino adequado por diversos fatores, como falta de material,
infraestrutura e falta de professores de determinadas disciplinas ao longo da vida escolar.
O sentido e a missão das universidades púbicas se cumprem à medida que geram,
sistematizam e socializam o conhecimento e o saber. De acordo com o Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia, existem, registrados atualmente, 1.382.270 engenheiros no país,
incluindo ativos e aposentados (CONFEA, 2017). O Brasil forma, por ano, cerca de 40 mil
engenheiros, enquanto a Rússia forma 190 mil, a Índia 220 mil e a China cerca de 650 mil. No
quesito desenvolvimento o Brasil fica muito aquém desses e outros países. Existe um déficit
de aproximadamente 20 mil engenheiros por ano, pois a demanda do mercado pede em média
60 mil engenheiros por ano, de acordo com o Conselho Nacional da Indústria (CNI).
A matemática tem sido a grande vilã das reprovações e evasões em cursos superiores
das mais diferentes disciplinas, como matemática básica, pura, aplicada, cálculo e estatística.
Os índices, em diversas pesquisas (RISSI, 2011; RAFAEL, 2017), apontam de forma
significativa para este fato. Em um estudo sobre reprovação e retenção, feito em 2009, na
Universidade Estadual de Londrina (UEL), dividido por centros de estudos, ficou evidente a
parcela de responsabilidade no êxito ou na falta dele no Centro de Ciências Agrárias (Quadro
6).
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Alunos Retidos/2009
Agronomia
Veterinária
Zootecnia
1º ano
40,19%
10,99%
46,77%
Matemática
75,51%
52,27%
91,49%
Quadro 6 - Responsabilidade no êxito ou na falta dele no Centro de Ciências Agrárias da UEL (2009)
Fonte: Rissi, 2011.

Segundo Rissi (2011, p. 21), compreende-se como “alunos retidos” no ano, de acordo
com o Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia da UEL, no período entre 2007 e 2010, o
aluno que for reprovado por: nota ou falta em mais de duas disciplinas; nota e falta em uma
ou mais disciplinas; na disciplina essencial. Assim sendo, pode-se observar que, de cada 100
alunos matriculado no curso de Agronomia, aproximadamente 40 foram retidos no primeiro
ano. Porém, o fator que mais chama atenção é que, de cada 100 alunos matriculados neste
mesmo período, aproximadamente 75 foram reprovados em matemática, ou seja, três quartos
do total de alunos, tendo apenas 25% de aprovação. Este percentual em reprovação
matemática mostra que existe um problema no sistema educacional brasileiro. Mas será que
se pode dizer que o problema se concentra exclusivamente nesse único fator?
Analisando os dados da pesquisa de Rissi (2011, p. 156), pode-se ver, ainda, que na
graduação em Engenharia Civil, no mesmo período, houve36% de alunos retidos na 1ª série e
cerca de 50% de alunos reprovados em matemática. Alunos que escolhem cursar graduações
que têm alto percentual matemático em seus cursos tendem a se preparar para tais desafios, ou
acreditam ter maior aptidão para ciências exatas. É difícil acreditar que um discente, ciente
das próprias aptidões e preferências, escolha uma graduação que lhe exija grande desempenho
em disciplinas nas quais sempre teve dificuldades. Qual seria o fator causador de uma
diferença de 25% em reprovações na disciplina de matemática, considerando que os mesmos
alunos sejam oriundos do sistema educacional brasileiro?
De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP, 2017), em 2016, as
IES, formadas por Universidades, Faculdades, Centros Universitários, IFs (Institutos
Federais) e CEFETs (Centros Federais de Educação e Tecnologia), ofereceram 34.366 cursos,
sendo 10.542 públicos e 23.823 privados. Houve 11.440.726 matrículas no total (Quadro 7).
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Matrículas
Públicas
Privadas
Total
Matrículas
2.448.800
8.951.926
11.440.726
Vagas novas
2.572.122
7.301.580
7.873.702
Concluintes
246.875
922.574
1.169.449
Trancadas
191.268
1.063.692
1.254.960
Desvinculadas
285.757
1.743.930
2.029.687
Alunos falecidos
263
920
1.183
Quadro 7 - Oferta de matrículas em cursos nas instituições de ensino superior no Brasil em 2016
Fonte: INEP, 2017.

Considerando o total de 100% de matrículas em 2016, verifica-se, de acordo com o
Gráfico 6, que quase 30% dos alunos matriculados no ensino superior no Brasil trancaram
suas matrículas ou simplesmente abandonaram, configurando, assim, o quadro de evasão.

Gráfico 6 - Distribuição proporcional das matrículas em IES públicas e privadas em 2016

Fonte: INEP, 2017.
As dificuldades enfrentadas pelos alunos para decidir cursar uma graduação são
diversas, como questões envolvendo problemas financeiros, de tempo e de aprendizagem.
Observa-se que existe, por parte dos estudantes, grande expectativa com relação ao curso
pretendido e ao ambiente universitário. Muitas vezes sentem-se frustrados pelos óbices de
adaptação e pelas complexas diferenças em relação ao meio escolar do ensino médio. A falta
de informação sobre o curso que escolheram leva muitos alunos a se evadirem, pois não
conseguem se identificar com as disciplinas e, quando se deparam com a realidade da

53

graduação escolhida, percebem que não era nada daquilo que imaginaram ser. A repetência
em algumas disciplinas, principalmente no primeiro e no segundo ano, é um dos principais
motivos que leva o aluno a abandonar o curso que optou. Dentre as disciplinas que mais
reprovam no Brasil, tem-se a de Cálculo Diferencial e Integral, que tem sua importância
solidificada no mundo das Engenharias, pois, sem ela, nada se constrói.

2.2 Cálculo Diferencial e Integral

Segundo Souza (2001), o processo histórico do desenvolvimento matemático, bem
como na construção de todo seu conhecimento, pode ser dividido em cinco períodos: 1)
Empírico– Antigo Egito e as medições dos campos; 2) Dedutivo– Séc. VI a.C, ruptura entre o
prático e o teórico quando Euclides de Alexandria escreveu os Elementos, sem recorrer a
situações concretas; 3) Racional–o conhecimento passa explicar e justificar fenômenos
observados quando Newton(1642-1727) cria o Cálculo Diferencial e Integral para explicar
tais fenômenos que estão sendo estudados no seu tempo; 4) Simbólico– no séc. XIX, com
tendências divididas entre logicismo, intuicionismo e formalismo; e 5)simulatório– com o
surgimento do computador.
Considerando a linha temporal acima, pode-se ver que o Cálculo Diferencial e Integral
não é algo recente e, assim como todo conteúdo matemático, também nasceu a partir da
necessidade de ser criar uma solução ou explicação para algum problema. Suas aplicações se
fazem presentes em quase todos os fenômenos mensuráveis. A palavra “cálculo” é de origem
latina, “calculus, na Roma Antiga era uma pequena pedra usada para contar” (SIMMONS,
1987, p. 70).
O Cálculo Diferencial e Integral surgiu e, com a abstração e sofisticação dos conceitos
que dele foram sendo desenvolvidos, tornou-se um assunto fundamental em diversos campos
de ensino, não somente em matemática, mas também em estatística, física, em todas as
engenharias, na astronomia, na bioquímica.

As aplicações tornaram o cálculo uma disciplina indispensável para a
formação cientifica do homem contemporâneo. Os conhecimentos
adquiridos num curso de Cálculo Diferencial e Integral capacita-nos a
analisar e resolver uma diversidade de problemas (SOUZA, 2001, p. 25).

O Cálculo Diferencial e Integral é usado, por exemplo, na definição de órbitas de
satélites, mísseis, na medida do fluxo de automóveis em rodovias, no cálculo de otimizações,

54

o qual envolve a descoberta de valores para uma produção de forma a maximizar os lucros e
diminuir os custos e todo tipo de problema quantificável, envolvendo máximos e mínimos,
sejam de custo, de tempo gasto, de pressão, de volume, entre outros. Por essas e outras razões,
pode-se dizer que o Cálculo Diferencial e Integral tem papel indispensável como ferramenta
de raciocínio e conclusão em quase todos os campos da ciência pura e aplicada. Todo
desenvolvimento do cálculo, assim como seus métodos e aplicações, está entre as maiores
conquistas intelectuais da civilização, de forma cultural, social e, sobretudo, científica.
O ensino e a aprendizagem na disciplina anteriormente chamada apenas de Cálculo e
atualmente denominada Cálculo Diferencial e Integral, vem sendo foco de inúmeras pesquisas
por todo o mundo. Tal disciplina tem significativa importância ao tratar da organização e
estruturação de noções fundamentais para a Matemática Avançada, tais como: números reais,
infinito, funções, áreas necessárias, entre inúmeras outras, e principalmente por ter relatado
altos índices de reprovações em todos os cursos em que é oferecida. Frota e Nasser (2009, p.
7) destacam questões que refletem interesses e anseios dos pesquisadores pertencentes a esse
campo de pesquisa: “Qual é o papel da Matemática no Ensino Superior? Como o aluno se
relaciona com a Matemática formal? Como abordar tal Matemática? Que estratégias o aluno
utiliza para aprender Matemática?”.
Talvez o rigor existente na linguagem matemática, somado a grande necessidade de
abstração conceptual exigida juntamente com o despreparo dos discentes em assimilar
conceitos e ideias abstratas, seja o fator que mais influencia num quadro de reprovações e
desistências. Uma reclamação constante dos alunos do ensino superior é justamente o fato de
não percepção desta ligação e suas aplicabilidades quando tais itens são apresentados de
forma isolada. Tal situação dificulta a percepção de que a ligação entre os conceitos não é
somente matemática. O que existe é uma outra ligação muito forte entre estes, que deveria
auxiliar os alunos inseridos na disciplina, visando a compreensão da melhor maneira possível
de suas aplicações e seu significado. O Cálculo Diferencial e Integral é uma parte fundamental
da matemática, diferente de tudo que o aluno ingressante na IES já estudou. É uma disciplina
dinâmica. Trata da variação, de quantidades e movimento que mudam, tendendo a outros
valores.
O componente curricular versa em uma disciplina sustentada por um conjunto de
operações envolvendo quatro pilares intrinsecamente ligados: limite, diferencial, derivada e
integral. A definição matemática de Limite (conteúdo curricular inicial da disciplina de
Cálculo Diferencial e Integral), por exemplo, é um conceito de noção singularmente
complexo e peculiar ao tipo de raciocínio indispensável na Matemática Avançada, e é por

55

meio do limite que se chega à diferencial e à derivada. A derivada também é definida como
uma taxa de variação, ou seja, de mensuração de como as coisas se movem e crescem
(SOUZA, 2001). A autora descreve e mensura a forma como as coisas variam, movem-se e
crescem. A noção de derivada envolve o entendimento de várias representações: a simbólica;
a algébrica; e a gráfica. A integral é uma operação sobre a diferencial e o resultado mais
simples de uma integral é uma diferença. Pode-se dizer que a integração é uma ferramenta
“básica” em processos de soma. A Figura 3 mostra a ligação entre os tópicos:

FUNÇÃO

FUNÇÃO
DIFERENÇA
FINITA

LIMITE

DERIVADA

EQUAÇÃO
DIFERENCIAL

INTEGRA
L

DIFERENCIAL

Figura 3 - Ligação entre os tópicos da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral
Fonte: Elaboração Própria.

O Ensino Superior se difere do Ensino Básico em múltiplas questões, inclusive no
modo como é concebida a aprendizagem. Muda-se a forma como os conteúdos curriculares
são conduzidos e na atitude dos discentes, conteúdos são tratados como “objetos de ensino”,
ao invés de “objetos de aprendizagem”, que deveriam ser compartilhados entre docentes e
discentes.
Barufi (1999), em sua tese de doutorado, expõe que entre 1990 e 1995 o quantitativo
percentual de reprovação na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, na Universidade de
São Paulo (USP), oscilou entre 20% e 75%. Trata-se de uma realidade alarmante, mostrando
que o problema ocorre há mais de 28 anos. Na busca de soluções para o enfrentamento do
problema catastrófico no Ensino de Cálculo, diversas IES têm se utilizado de uma espécie de
“curso preparatório”, chamados, por exemplo, de Cálculo Zero, Pré-Cálculo ou Matemática
Básica, que se incube de “revisar” todo conteúdo matemático que teoricamente deveria ter
sido aprendido durante a vida estudantil do discente pregressamente ao Ensino Superior.
Outras possibilidades existentes para que o aluno alcance as metas propostas pela disciplina

56

seriam: monitoria com alunos em períodos mais avançados; aulas extras próximas ao período
de avaliações; e vídeoaulas de minicursos de nivelamento.
Perceber que um aluno necessita fazer a matéria 11 vezes assusta [...],
muitos são os motivos que podem levar a essa não aprovação e dentre eles, o
professor: certas vezes por explicar um conteúdo sempre da mesma forma o
aluno pode compreender somente a mesma parte do conteúdo, ficando com
as mesmas lacunas do semestre anterior (RAFAEL, 2017, p. 84).

Ainda que por vezes tal disciplina seja associada à dificuldade, a algo
indescritivelmente complicado, é de grande valia ressaltar que o Cálculo foi criado e
desenvolvido para facilitar a vida das pessoas, o que leva à reflexão de que se o discente
souber a forma como o conteúdo foi construído e suas diversas aplicações seu estudo pode se
tornar menos sofrível e até prazeroso, uma vez que tal forma de ensino possibilitaria ao
estudante visualizar a solução de problemas reais práticos ligados à profissão pretendida,
situações que possivelmente tenha vivido e obtido dificuldade em solucionar, buscando, na
profissionalização, a solução para tais questões. Um exemplo seria o candidato ao curso de
Agronomia. A grande maioria dos alunos desse curso vem de zona rural, tendo crescido em
propriedade da família ou como empregados, porém vivendo o dia a dia dos manejos,
plantações, irrigações, colheitas enfim variadas realidades, mas com algo em comum: o
Cálculo Diferencial e Integral como solução de varias questões.
A visão do Cálculo como algo difícil estaria relacionada ao ensino de matemática
desde o ensino Fundamental, que tem metodologia de acumulação e sequência, parecendo aos
olhos dos alunos “um amontoado de números e resoluções de continhas” (sic), visão essa que
perdura durante toda a vida acadêmica. Muitos desses professores não desenvolvem com seus
alunos a curiosidade em saber como teve origem o conhecimento que está sendo estudado e
não fazem, em suas aulas, a construção histórica dos conhecimentos matemáticos de seus
discentes. Necessário seria que já nos anos iniciais fosse desenvolvido o prazer em descobrir a
origem do saber, em ver que não se trata apenas de uma sequência de conhecimento
acumulativo, e sim que a matemática nada mais é que um raciocinar de forma numérica sobre
determinadas situações, encontrando soluções práticas para problemas reais. Tal forma está
tão entranhada na prática docente, que os discentes passam por sua vida escolar atentos e
apreensivos com fórmulas, dicas e truques para assim solucionarem as questões propostas
pelo professor, mais do que preocupados com os conceitos ou arquitetura histórica do próprio
conteúdo em si.
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Sabemos que a falta de sentido na aprendizagem de Cálculo Diferencial e
Integral origina-se, em parte, das dificuldades decorrentes dessa
transposição. O aluno só compreende os vínculos do conteúdo estudado
quando fica compreensível para ele essa passagem. Por isso, contextualizar
no ensino de Cálculo vincularia os conhecimentos aos lugares onde foram
criados e onde são aplicados, isto é, incorporar vivências concretas ao que
vai se aprender e incorporando o aprendizado a novas vivências
(BARBOSA, 2004, p. 41).

As causas desses índices citados são muitas. Uma delas é a má formação na educação
básica. Durante esse período escolar, os alunos são sujeitos passivos, dependentes, inseguros,
sem domínio de conceitos básicos, com baixa capacidade crítica e sem rotina de estudos.
Juntamente com a chegada do ENEM, em 1998, houve algumas mudanças. Por mais
de dez anos, o exame foi usado apenas para avaliar as habilidades e competências dos
concluintes do ensino médio. A partir de 2009, passou a ser uma forma de acesso ao ensino
superior e no final da década de 2010, é considerada por muitas instituições como única forma
de acesso, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Com o sucesso das escolas,
veiculado ao seu desempenho no ENEM, as instituições que ofertam ensino médio estão
voltadas cada vez mais para o acesso ao ensino superior. Pode-se dizer que a ênfase do ensino
em tais instituições, nos últimos oito anos, tem sido voltada para “passar no ENEM”, tendo
aulas com foco em interpretação de textos e na interdisciplinaridade. Porém, os quesitos
calcular e resolver têm ficado um pouco de lado. Técnicas de cálculo aritmético ou algébrico
acabam sendo um pouco desvalorizadas no ensino anterior à graduação, por haver pouca
necessidade de fazer cálculos para resolver as questões do ENEM, já que o raciocínio lógico e
a contextualização se encontram em foco.
Segundo o INEP (2001), são enfatizados três aspectos pelo ENEM: (i) mudança de
ênfase de avaliação de conteúdos memorizados para a avaliação de processos gerais de
raciocínio;

(ii)

utilização

de

situações-problema

contextualizadas;

e,

(iii)

a

interdisciplinaridade das questões. Assim, para um estudante obter um bom resultado na
avaliação, não basta que tenha decorado fórmulas e conceitos, mas que busque a
contextualização e interdisciplinaridade de tudo que aprendeu no decorrer da educação básica.
Todo o contexto descrito até aqui reporta à frase de Reis (2012, p.87): “[...] De quem é
a culpa no palco da sala de aula? Dos atores e seu mau desempenho ou do público e sua
insensibilidade?”. Muitas instituições de ensino têm buscado por maneiras de reduzir ou
solucionar o problema do Cálculo Diferencial e Integral, entretanto, quando não é conhecida a
fundo a causa do problema, solucioná-lo não é tarefa fácil e muitas dessas propostas acabam
tornando-se paliativas a um problema que só tende a crescer.
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Esses são apenas alguns dos motivos debatidos no momento, no entanto, existem
vários outros que fazem parte desse quadro alarmante relacionado ao ensino superior, mais
especificamente

relacionado

à

disciplina

de

Cálculo

Diferencial

e

Integral

e,

consequentemente, as graduações que dela necessitam, assim como o curso de Engenharia
Agronômica.

2.3 Matemática e Agronomia

O curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia é alvo de algumas
peculiaridades, quando referenciado em detrimento dos demais cursos superiores de
bacharelado e outras engenharias, haja vista que os alunos ou candidatos a cursar o referido
curso de graduação não demonstram noção ou conhecimento da importância que os
componentes curriculares relacionados à área das ciências exatas têm para a graduação
escolhida, sobretudo os de matemática, pois na formação do agrônomo, poucas vezes se vê
um aluno do curso de Agronomia ser chamado de engenheiro ou até mesmo o próprio dizer
que está cursando uma engenharia.
Geralmente, os profissionais que atuam nas áreas de engenharias: civil, materiais,
produção, elétrica, computação, dentre outras, são denominados por engenheiros. Entretanto,
no caso do Engenheiro Agrônomo, a denominação tem sido Agrônomo ou, no caso quando se
fala da profissão, utiliza-se “Agronomia”. Por isso, nem sempre fica clara a percepção da
sociedade e dos candidatos à profissão que, quando se ingressa no curso de Agronomia, o
título a ser conferido é o de Engenheiro Agrônomo.
Assim, o candidato ao curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia não tem em
sua grande maioria conhecimento do tamanho da importância do conteúdo matemático de que
precisará fazer recorrências, tanto para sua formação quanto para sua vida profissional. Como
consequência dessa situação, é provável que quando os candidatos são aprovados e começam
a estudar, costumem ter muitas dificuldades tanto nas áreas propedêuticas, quanto nas
específicas ou técnicas que necessitem de matemática.
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A Lei de Diretrizes e Bases da educação, Lei 9.394, de dezembro de 1996,
assegura ao ensino superior maior flexibilidade na organização curricular
dos cursos, atendendo a necessidade de uma profunda revisão de toda a
tradição que burocratiza os cursos e se revela incongruente com as
tendências contemporâneas de considerar a formação em nível de graduação
como uma etapa inicial da formação continuada; bem como à crescente
heterogeneidade tanto da formação prévia como das expectativas e dos
interesses do aluno (BRASIL, 2001, p. 1).

Em muitas instituições, como na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), na Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Espírito Santo (IFES), tem sido comum a criação de disciplinas, tais como “Introdução ao
Cálculo ou Pré-Cálculo” e também “Introdução à Agronomia”, tendo como objetivo
aprimorar o entendimento entre os candidatos ao título e à matriz curricular existente, alem de
tentar corrigir distorções oriundas da falta de conteúdos no ensino médio brasileiro.
De modo geral, o senso comum indica índice maior de reprovações em disciplinas
básicas de matemática, tais como Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra, etc., nos cursos
superiores de forma geral, o que ratifica a deficiência de que a educação básica brasileira no
que concerne ao componente curricular para o ensino de matemática e suas tecnologias, não
preparando o aluno para a educação superior. Entretanto, Pallis (2008, p.1) ressalta que “[...]
um número crescente de professores está começando a refletir mais sobre a aprendizagem que
pode estar ocorrendo em suas aulas [...] situam-se em diversos contextos (inter)disciplinares e
usam distintos métodos de pesquisa”.
No que se refere às ciências agrárias, diversas dificuldades com relação à
aprendizagem na disciplina de matemática são encontradas pelos alunos. Malta (2004) aponta
que as preocupações se dirigem para as disciplinas iniciais dos cursos, devido ao número
crescente de reprovações, em que os discentes apresentam tamanha retração às disciplinas de
matemática, não somente no curso de Agronomia como em diversos outros cursos de
graduação.Chegam a refazer várias vezes as disciplinas e ainda ficam retidos em períodos
iniciais, pois nos currículos dos cursos de ciências agrárias as disciplinas da área de
matemática são pré-requisitos para outras disciplinas.Com isso, desistem do curso, trocam de
graduação ou são jubilados.
Ensinar matemática nos cursos de Ciências Agrárias é algo interessante e desafiante,
tendo em vista que disciplinas desse âmbito sempre fizeram parte de todos os currículos de
cursos de Agronomia e, ainda assim, não foi possível passar, de forma cristalina, a sua
aplicabilidade para a maioria de seus alunos. A contextualização no ensino de matemática se
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torna fundamental para promover mais motivação as suas aulas, articulando conceitos e
raciocínio crítico sobre fatos e conhecimentos que serão proporcionados aos futuros
profissionais egressos dos cursos de Agronomia.
Os alunos egressos da educação básica e candidatos ao curso de Engenharia
Agronômica deveriam ter conhecimento de que precisam saber desenvolver os conteúdos
listados no Quadro 8 para ter um bom desempenho acadêmico na graduação escolhida.
Porém, a realidade é que, em sua grande maioria, não sabem nem como começar a solucionar
situações-problema envolvendo conteúdos que são dados no ensino médio e, alguns, até no
Ensino Fundamental.
Assunto nas disciplinas técnicas
1 Dimensionamento de instalações rurais
2 Sistemas de climatização
3 Conforto térmico
4 Cálculo de trabalho vivo
5 Trabalho acumulado
6 Trabalho total
7 Produtividade do trabalho
8 Produção de silagem
9 Determinação de dimensão
10 Volume de silo
11 Formulação de dietas (nutrição animal)

12 Interpretação de gráficos com resultados de regressão
de perda de massa x dose adubo, ph amoniacal x tempo
13 Taxa de aplicação de água no solo
14 Fórmulas de irrigação
15 Volume de reservatório
16 Determinação de vazão
17 Custo de sistema de irrigação

Conceito/ conteúdos Matemático
Operações básicas
Medidas de comprimento
Volume e temperatura
Operações básicas
Porcentagem
Regra de três
Grandezas e medidas
Regra de três
Expressões algébricas
Regra de três
Porcentagem
Equações de 1º e 2º grau
Operações básicas
Grandezas e medidas

Sistema monetário
Matemática financeira
Geometria analítica
Probabilidades
Média aritmética
Equação exponencial
Equação logarítmica
Dependência e independência linear
Potenciação
Radiciação
Grandezas e medidas

18 Medidas de distância
19 Previsão de eventos extremos – hidrologia
20 Cálculo de precipitação
21 Equação de perda de carga
22 Infiltração de água no solo
23 Crescimento vegetal
24 Cálculo de umidade
25 Radiação
26 Evapotranspiração e Balanço hídrico
27Chuva e vento
28Fotoperíodo
Trigonometria da circunferência
29Índices de conforto térmico
Equação de 1º e 2º grau
Quadro 8 - Conteúdos básicos de matemática desenvolvidos na educação básica e que são prérequisitos para os cursos de Agronomia
Fonte: Pereira e Junior, 2015, p. 5.
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Muitos desses conteúdos citados fazem parte do ensino fundamental e médio e
poderiam ser ensinados já nessas etapas da educação, de forma a se relacionarem com as mais
diversas profissões existentes que os utilizam com frequência na prática do seu dia a dia
profissional, inclusive a do Engenheiro Agrônomo.
Segundo Ferreira (2009), Agricultura é a arte de cultivar a terra e Agronomia é o
conjunto de métodos científicos aplicáveis à agricultura. Pode-se dizer que a Agricultura é a
arte e Agronomia a ciência de produzir animais e vegetais que sejam profícuos ao homem,
respeitando as pessoas e os recursos naturais. Agronomia também pode ser lida como ciências
agrárias. Dessa forma, ela envolve as Engenharias ligadas às produções rurais, como a
Agronômica,

Florestal,

e de Pesca/Aquicultura.

Compreendendo

dessa

forma,

o

CONFEA/CREAs (2018) utiliza o termo: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, sendo
que, dentro da Agronomia, são contempladas todas as engenharias das agrárias em suas Câmaras
Especializadas. Desde 1933, por meio do Decreto Federal n.º 23196/33 (BRASIL, 2018a), foi
regulamentada a profissão do Engenheiro Agrônomo ou Agrônomo, que, na época, foi considerado
sinônimo. Porém, desde 1946, por meio do Decreto Lei n.º 9585/46 (BRASIL, 2018b), ficou
estabelecido oficialmente que as IES concedessem o título de Engenheiro Agrônomo aos seus
diplomados.
O sistema CONFEA/CREAs (2018) instituição que concede os títulos profissionais,
contempla apenas o título Engenheiro Agrônomo, e não Agrônomo. Entretanto, o MEC
(Ministério da Educação), em sua Resolução CNE nº. 1, de 2006, define as Diretrizes Curriculares
do Curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia.
O Conselho Nacional de Educação Superior (CNE, 2006) o qual determina as
diretrizes curriculares para o curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia, estabelece a
presença da matemática como componente curricular obrigatório e de forma abundante, seja
em raciocínio lógico, seja em cálculos, seja estatisticamente, em levantamentos e análises não
podem existir sem ela. Considerando essa resolução, publicada no DOU de 03/02/2006, Seção
I, há ainda que observar, mediante os itens em negrito, que há a necessidade do uso de
conhecimentos matemáticos, sejam dos mais simples aos mais complexos:
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Art. 3º - As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em
Engenharia Agronômica ou Agronomia são as seguintes:
Parágrafo 1º - O projeto pedagógico do curso, observando tanto o aspecto do
progresso social quanto da competência científica e tecnológica, permitirá ao
profissional a atuação crítica e criativa na identificação e resolução de
problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais,
ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às
demandas da sociedade.
Parágrafo 2º - O projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia
Agronômica deverá assegurar a formação de profissionais aptos a
compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e
comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos,
gerenciais e organizativos, bem como a utilizar racionalmente os recursos
disponíveis, além de conservar o equilíbrio do ambiente.
Parágrafo 3º - O curso deverá estabelecer ações pedagógicas com base no
desenvolvimento de condutas e de atitudes com responsabilidade técnica e
social, tendo como princípios:
a) o respeito à fauna e à flora;
b) a conservação e recuperação da qualidade do solo, do ar e da água;
c) o uso tecnológico racional, integrado e sustentável do ambiente;
d) o emprego de raciocínio reflexivo, crítico e criativo;
e) o atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício das
atividades profissionais (CNE, 2006, pp. 31-32).

Reconhecer, identificar e resolver problemas depende de diversos conhecimentos
matemáticos, como fórmulas e sistemas de medidas que teoricamente deveriam estar inseridas
de forma abundante no conhecimento dos alunos que se propõem a cursar esta graduação.
Resolver problemas traduzindo necessidades tecnológicas, utilizar racionalmente recursos
tecnológicos depende de se fazer uma logística com cálculos de porcentagens e consumo. O
emprego do raciocínio reflexivo, crítico e criativo depende do conhecimento do uso e
desperdício dos materiais utilizados. Para tal, é necessária a efetuação de diversos cálculos,
como pode ser visto abaixo:

Art. 5º - O curso de Engenharia Agronômica e Agronomia deve ensejar
como perfil:
I - sólida formação científica e profissional geral que possibilite absorver e
desenvolver tecnologia;
II - capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas,
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da
sociedade;
III - compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais
e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos,
gerenciais e organizativos, bem como utilização racional dos recursos
disponíveis, além da conservação do equilíbrio do ambiente;
IV - capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e criativo, às novas
situações (CNE, 2006, pp. 31-32).
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Uma sólida formação científica só é sustentada com uma boa base, e esta seria
formada pelos conteúdos matemáticos básicos. Porém, a realidade com a qual nos deparamos
nos cursos de engenharia é outra, sendo de forma mais acentuada na engenharia agronômica:

[...] ministrada no início do curso, [cálculo I] passa a ser o primeiro contato,
para o aluno, com uma Matemática “diferente” daquela que trabalhava no
Ensino Médio. Somada às novidades do ser universitário, muitas vezes, a
imaturidade e as algumas deficiências trazidas do processo educacional
anterior, a reprovação e evasão no primeiro período dos cursos de
Engenharia não é novidade (GOMES, 2012, p. 1).

Assim como em todo curso de Engenharia, a álgebra e geometria estão inseridas no
desenvolvimento de outras disciplinas, tais como física, química, biologia e informática, um
apanhado de disciplinas que requerem concentração e organização para que possam
desenvolver as seguintes habilidades descritas abaixo:

Art. 6º - O curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia deve possibilitar
a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e
habilidades:
a) projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e
especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do
agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle de qualidade;
b) realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres
técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social,
respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação e/ou recuperação
da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias integradas e
sustentáveis do ambiente;
c) atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário
interagindo e influenciando nos processos decisórios de agentes e
instituições, na gestão de políticas setoriais;
d) produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos
agropecuários;
e) participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do
agronegócio;
f) exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no ensino técnico
profissional, ensino superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e
divulgação técnica e extensão;
g) enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo,
do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes.
Parágrafo único - O projeto pedagógico do curso de graduação em
Engenharia Agronômica ou Agronomia deve demonstrar claramente como o
conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu formando
e o desenvolvimento das competências e habilidades esperadas, bem como
garantir a coexistência de relações entre teoria e prática, como forma de
fortalecer o conjunto dos elementos fundamentais para a aquisição de
conhecimentos e habilidades necessários à concepção e à prática da
Engenharia Agronômica, capacitando o profissional a adaptar-se de modo
flexível, crítico e criativo às novas situações.
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Art. 7º - Os conteúdos curriculares do curso de Engenharia Agronômica ou
Agronomia serão distribuídos em três núcleos de conteúdos, recomendandose a Inter penetrabilidade entre eles:
I - O núcleo de conteúdos básicos será composto dos campos de saber que
forneçam o embasamento teórico necessário para que o futuro profissional
possa desenvolver seu aprendizado. Esse núcleo será integrado por:
Matemática, Física, Química, Biologia, Estatística, Informática e Expressão
Gráfica.
II - O núcleo de conteúdos profissionais essenciais será composto por
campos de saber destinados à caracterização da identidade do profissional. O
agrupamento desses campos gera grandes áreas que caracterizam o campo
profissional e agronegócio, integrando as subáreas de conhecimento que
identificam atribuições, deveres e responsabilidades. Esse núcleo será
constituído por: Agrometeorologia e Climatologia; Biotecnologia, Fisiologia
Vegetal e Animal; Cartografia, Geoprocessamento e Georeferenciamento;
Legislação, Extensão e Sociologia Rural; Construções Rurais, Paisagismo,
Floricultura, Parques e Jardins; Economia, Administração, Política e
Desenvolvimento Rural; Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e
Logística; Genética de Melhoramento, Manejo e Produção e Florestal.
Zootecnia e Fitotecnia; Gestão Empresarial, Marketing e Agronegócio;
Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Sistemas de
Irrigação e Drenagem; Manejo e Gestão Ambiental; Microbiologia e
Fitossanidade; Sistemas Agroindustriais; Solos, Manejo e Conservação do
Solo e da Água, Nutrição de Plantas e Adubação; Técnicas e Análises
Experimentais; Tecnologia de Produção, Controle de Qualidade e PósColheita de Produtos Agropecuários (CNE, 2006, pp.31-32).

Diante do exposto, o que se tem no Brasil no final da década de 2010 são cursos de
Engenharia Agronômica que, independentemente na nomenclatura escolhida como título do
curso, formam Engenheiros Agrônomos. A Lei Federal nº. 5194/66 (BRASIL, 2018c) que
regula a profissão de Engenheiro Agrônomo não cita o termo Agrônomo. Já a Resolução n.º
218/73 (BRASIL, 2018), do CONFEA, que cuida das diferentes modalidades profissionais,
cita apenas Engenheiro Agrônomo.
Ao analisar o núcleo de conteúdos básicos que irão fornecer o embasamento teórico
necessário para que o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado estão incluídas a
matemática, física, química, biologia, estatística, informática e expressão gráfica. Assim, fica
evidente que não há como um discente se formar sem ter amplo conhecimento matemático.
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3 MATRIZ CURRICULAR NA FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

O Conselho Nacional de Educação (CNE) tem a responsabilidade legal de normatizar
as diretrizes curriculares da profissão de Engenheiro Agrônomo no Brasil. Tais diretrizes
pautam os cursos oferecidos pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(UENF), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
(IFES). Estas instituições regulam as regras mínimas para a formação de um Engenheiro
Agrônomo e pautam as avaliações a serem realizadas pelo MEC por meio do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), formado por três componentes
principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, por meio
do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Este último será aplicado
periodicamente aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e último ano
de curso. A avaliação será expressa por meio de conceitos, tomando por base os conceitos
mínimos estabelecidos por especialistas de diferentes áreas do conhecimento. O Parecer
CNE/CES 776/97 (BRASIL, 1997) ressalta:

Entende-se que estas diretrizes curriculares no que tange ao ensino em geral
e ao ensino superior em especial devem permear elementos fundamentais
nas diversas áreas de conhecimento, desenvolvendo no discente autonomia
no progresso intelectual e profissional de forma permanente, devem dentre
outras atribuições promover um aprendizado que influencie na redução da
evasão.

A evasão escolar, tema de ampla discussão e interesse entre diversos pesquisadores
como Alves (2008), Fey et. al. (2011) e Baggi (2011),continua sendo um desafio a ser
enfrentado. A esse respeito, têm-se as considerações inseridas no parecer CNE/CES nº.
583/2001 (BRASIL, 2001), Plano Nacional de Educação, Lei n.º 10.172 de janeiro de 2001,
que define os objetivos e metas:

[...] 11. Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem
a necessária flexibilidade e diversidade nos programas oferecidos pelas
diferentes instituições de ensino superior, de forma a melhor atender às
necessidades diferenciais de sua clientela e às peculiaridades das regiões nas
quais se inserem.

Observando-se a diversidade e peculiaridade de regiões diversas, optou-se por
escolher cinco cursos de Agronomia para os estudos que são oferecidos pela Universidade
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Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), pela Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES). As escolhas foram
pautadas nas características das diferentes instituições citadas. O curso de Agronomia da
UFRRJ, antiga Escola Nacional de Agronomia (ENA), tem mais de 100 anos de criação e é
um dos mais antigos e tradicionais do Brasil, com perfil forte no ensino de Ciências Agrárias
e na agroecologia; o curso de Agronomia da UENF, é jovem, com 25 anos de idade, e tem
perfil de formação fortemente ligado à pesquisa científica; o curso de Agronomia que a
UFES oferece na cidade de Alegre-ES, com aproximadamente 50 anos de existência tem
perfil mais voltado ao desenvolvimento do agronegócio, o que tem sido muito importante para
o desenvolvimento da agricultura capixaba nas últimas décadas; os cursos de Agronomia
oferecidos pelo IFES, nas cidade de Colatina e de Santa Teresa, foram criados a menos de 10
anos, em instituições com elevada tradição na formação de Técnicos em Agropecuárias e com
perfil tecnológico.

3.1 Matrizes curriculares de cursos de Agronomia
O curso de graduação em Agronomia dura cerca de cinco anos. Os seus dois primeiros
anos geralmente são voltados para disciplinas de Ciências Exatas e Biológicas, que abrangem
matérias como Estatística, Bioquímica e Biologia. Nos três anos seguintes, o foco é nas
disciplinas profissionalizantes. Elas são ministradas em subáreas de Ciências do Solo,
Engenharia Rural, entre outros.
Nos próximos subtópicos são apresentadas as matrizes curriculares dos cursos de
Agronomia das instituições escolhidas para realização desta pesquisa.

3.1.1 Matriz curricular do curso de Agronomia da UENF

No Quadro 9 está apresentada a matriz curricular em vigor para o curso de
Agronomia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, apresentando-se as
disciplinas obrigatórios e optativas disponíveis para os discentes.

67

Disciplinas obrigatórias
1º Período
Introdução à Agronomia
Química Geral I

Química Geral II
Química Orgânica

Pré-Cálculo

Desenho Técnico

Biologia Celular Geral

Cálculo Diferencial e Integral I

Biologia dos Vegetais Superiores

Metodologia Científica em Ciências Agrária

Fundamentos do Conhecimento

Anatomia Vegetal

Fundamentos da Ciência da Computação
3º Período

2º Período

4º Período

Química e Mineralogia do Solo
Estatística Básica
Química Analítica
Lab. de Química Analítica
Construções Rurais
Física Geral I
Lab. de Física Geral I
Topografia
5º Período
Mecânica Aplicada
Fertilidade do Solo
Fitopatologia I

Agrometeorologia
Zoologia Aplicada à Agropecuária
Microbiologia Agrícola
Bioquímica para Agronomia
Estatística Experimental
Morfologia e Física do Solo
Fisiologia Vegetal

Propagação de Plantas
Entomologia Geral
Economia Agrícola
Zootecnia I
7º Período
Tecnologia de Produtos Alimentícios Agropecuários
Irrigação e Drenagem
Política do Desenvolvimento Agrícola
Melhoramento Genético Vegetal

Mecanização Agrícola
Hidráulica Agrícola
Genética Aplicada
Fitopatologia II
8º Período
Manejo de Plantas Daninhas
Secagem e Armazenamento de Grãos
Administração Rural
Silvicultura e Recursos Naturais Renováveis
Cultura do Café, Mandioca, Cana-de-açúcar e
Algodão
Extensão Rural

Classificação e Potencial de Uso das Terras
Fruticultura
Projeto de Monografia
9º Período
Produção de Hortaliças
Cultura da Soja, Milho, Feijão e Arroz
Floricultura

6º Período
Zootecnia II
Entomologia Agrícola
Produção e Tecnologia de Sementes

10º Período
Monografia
Estágio Supervisionado
Atividades Acadêmicas, Técnicas e Científicas

Quadro 9 - Matriz curricular obrigatória do curso de Agronomia da UENF de 2017
Fonte: dados extraídos da matriz curricular do curso. Disponível em:
<http://uenf.br/Uenf/Downloads/AGRONOMIA_9220_1380810531.pdf/>. Acesso em: 25 jan. 2018.

Como pôde ser observado nos dados retirados da matriz curricular do curso de
Agronomia da UENF, diversas disciplinas dependem do conhecimento de matemática. Dentre
as 61 disciplinas obrigatórias, técnicas ou não, tem-se um total de 100% de disciplinas que
necessitam de conhecimento em matemática básica ou num nível mais complexo.
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Deve-se levar em conta, ainda, que o estudante de Agronomia da UENF terá que
cursar obrigatoriamente no mínimo três disciplinas optativas, um total de 29 créditos. E todas
necessitam de conhecimento matemático (Quadro 10).

Disciplinas optativas
Paisagismo
Análise Sensorial de Alimentos
Nutrição Mineral de Plantas
Aquicultura II
Nutrição e Forragicultura
Agroecologia
Melhoramento Genético Animal
Piscicultura
Manejo e Conservação do Solo e da Água
Piscicultura Ornamental
Fisiologia e Pós-Colheita de Frutos e
Hortaliças
Plantas Medicinais e Aromáticas
Cultura de Tecidos Vegetais
Recursos Genéticos Vegetais
Controle Biológico de Pragas Agrícolas
Sistemas Agroflorestais
Clínica Fitossanitária
Suinocultura e Avicultura
Caprinocultura e Ovinocultura
Tecnologia de Produtos de Origem Animal
Biotecnologia Aplicada ao Melhoramento
Tópicos Avançados em Fruticultura Subtropical e
Genético Vegetal
Temperada
Bovinocultura e Equideocultura
Tópicos Avançados em Fruticultura Tropical
Biologia Molecular
Tópicos Especiais em Sociologia Rural
Sistemas Silvipastoris para Incremento da
Bioética e Biossegurança
Bovinocultura nos Trópicos
Bioclimatologia Animal
Quadro 10 - Disciplinas optativas do curso de Agronomia da UENF
Fonte: dados extraídos da matriz curricular do curso. Disponível em:
<http://uenf.br/Uenf/Downloads/AGRONOMIA_9220_1380810531.pdf/>. Acesso em: 25 jan. 2018.

Dentre as disciplinas cadastradas no projeto do curso, o aluno deve escolher no
mínimo uma eletiva. Sendo um total de cinco, no qual pelo menos uma necessita de
conhecimentos matemáticos: i) Inglês Instrumental II; ii) Inglês Instrumental III; iii) Inglês
Instrumental IV; iv) Português Instrumental; e v) Álgebra Linear.
Logo, o aluno que pretende se formar em Agronomia e tornar-se um profissional
eficiente deve ter a consciência da importância que o domínio matemático terá em sua vida:
94,80% das matérias da graduação exigem o domínio básico ou complexo de matemática.

3.1.2 Matriz curricular do curso da UFRRJ
O Quadro 11 apresenta a matriz curricular obrigatória do curso de Agronomia da
UFFRJ.
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Disciplinas obrigatórias
1º Período
Introdução à Agronomia
Zoologia Geral
Organografia Vegetal
Matemática I
Estatística Básica
Química Geral
Desenho técnico
3º Período
Entomologia Geral
Genética Vegetal
Anatomia Vegetal
Física Básica II
Química Analítica
Química Analítica Experimental I
Introdução à Sociologia das Sociedades
Microbiologia Geral
5º Período
Física do Solo
Métodos de Controle de Pragas
FisiologiaVegetal
Bases Genéticas do Melhoramento Vegetal
Ecologia Geral
Hidrologia
Máquinas Agrícolas
Geoprocessamento na Agricultura
7º Período
Propagação de Plantas
Tecnologia de Sementes

2º Período
Genética Básica
Sistemática Vegetal
Física Básica I
Matemática II
Estatística Experimental
Química Orgânica
4º Período
Pedologia
Bioquímica p/ Áreas Agrárias
Meteorologia Básica
Motores e Tratores
Construções Rurais I
Topografia e Cartografia
Fundamentos de Zootecnia
6º Período
Fisiologia da Produção
Fertilidade do Solo
Entomologia e Parasitologia Aplicada
Fitopatologia Geral
Conservação de Recursos Naturais
Administração da Empresa Agrícola
Economia Agrária
Fundamentos de Hidráulica
8º Período

Cultura de Cereais
Cultura de Plantas Estimulantes, Oleaginosas e
Fitopatologia Especial
Medic.
Direito Agrário e Legislação
Aptidão Agrícola e Manejo dos Solos
Energia na Agricultura
Silvicultura Básica
Irrigação
Drenagem
Controle de Qualidade de Produtos
Tecnologia dos Produtos Agropecuários
Agropecuários
Forragicultura e Pastagens
Produção Animal I
Quadro 11 - Matriz curricular obrigatória do curso de Agronomia da UFFRJ
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9º Período
Cultura De Plantas Sacar., Suculentas,
Oleaginosas e Fibrosas

10º Período

Estágio Supervisionado do Curso de
Agronomia
Trabalho de Conclusão de Curso
Atividades Acadêmicas Complementares

Paisagismo, Floricultura e Plantas Ornamentais
Olericultura
Fruticultura
Extensão Rural
Pré-Processamento e Armazenamento de Prod.
Agrícolas
Produção Animal II
Quadro 11 - Matriz curricular obrigatória do curso de Agronomia da UFFRJ (continuação)
Fonte: dados retirados da matriz curricular do curso. Disponível em:
<http://r1.ufrrj.br/graduacao/arquivos/docs_curso/matriz/SEROPEDICA/01agronomia_matriz_2010.pdf/>. Acesso em: 25 jan. 2018.

Como pode ser visto no Quadro 11, no curso de Agronomia da UFRRJ, diversas
disciplinas dependem do conhecimento de matemática. Das 69 disciplinas obrigatórias,
técnicas ou não, apenas 1 (uma), no 3º período, não se utiliza em nada de matemática, dando
um total de 98.55% de disciplinas que necessitam de conhecimento em matemática básica ou
num nível mais complexo.
Deve-se observar, ainda, que o aluno deverá cursar, além de 230 créditos obrigatórios,
mais 10 créditos optativos, que podem variar de duas a cinco disciplinas, dentre as 92 citadas
no Quadro 12. Do total, apenas seis delas não fazem uso matemático algum, dando um total
de 93.47% do uso de matemática nas disciplinas.

Disciplinas optativas
Controle de Plantas Daninhas
Métodos e Técnicas de Pesquisa
Fisiol. e Tecnol. Pós-Colheita de Prod. Veg.
Perecíveis 2
Introdução às Ciências Sociais
Plantas Medicinais e Aromáticas
Projeto em Extensão Rural
Cafeicultura
Sociedade e Agricultura no Brasil
Geoprocessamento e Análise Ambiental
Ideologia do Moderno no Campo
Geologia Geral
Polít. e Projetos de Desenv. Rural e a Agr. Familiar
Biologia do Solo
Agricultura Familiar e Sustentabilidade
Nutrição Mineral das Plantas Cultivadas
Política e Econ. Rec. Nat. e Conflitos Agroambientais
Noções de Anatomia Comparada dos
Animais Domésticos
Ciências,Tecnologia e Profissões Agrárias
Biologia de Insetos
Política e Relações de Poder no Campo
História Agro-Ambiental Brasileira e LatinoSistemática Filogenética
Americana
Quadro 12 - Disciplinas optativas do curso de Agronomia da UFFRJ
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Estratégia de Controle a Fitomolestias
Genética Molecular
Introdução à Genética do Melhoramento
Animal
Genética Animal Avançada
Citogenética Animal
Etnobotânica e Botânica Econômica
Introdução à Computação
Bioquímica Experimental

Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Técnicas Computacionais em Engenharia

Levantamentos Topográficos Planimétricos
Prática de Máquinas
Cartografia
Estruturas Hidráulicas
Topografia
Eletrificação Rural
Pré-Processamento e Armazenamento de Prod.
Bioquímica da Transmissão Gênica
Agrícolas II
Química Analítica Experimental II
Divisão e Demarcação de Terra
Química de Óleos Essenciais
Projetos de Irrigação e Drenagem
Psicologia das Relações Humanas
Sensoriamento Remoto
Dinâmica de Grupo
Topografia Digital II
Estrutura e Funcionamento do Ensino Agrícola Saneamento Básico
Estudos de Impactos Ambientais
Fotointerpretação
Legislação e Gestão Ambiental
Geodésia I
Sistemas Agroflorestais
Avaliações e Perícias
Introdução à Administração
Análise de Alimentos
Técnicas de Chefia e Liderança
Princípios de Conservação de Alimentos
Marketing Básico
Processamento de Frutas e Hortaliças
Negociação
Tecnologia das Fermentações Industriais
Empreendedorismo
Tecnologia de Leite e Derivados
Direito Profissional
Tecnologia de Frutas e Hortaliças
Economia Brasileira I
Princípios de Conservação de Alimentos
Introdução à Economia I
Eletrotécnica Geral
Beneficiamento de Alimentos
Construções Rurais II
Geografia Econômica
Forragicultura
História Econômica Geral
Pastagens
Introdução à Ciência Política
Reconhecimento de Forrageira
Introdução à Sociologia
Apicultura
Língua Francesa
Sericicultura
Língua Inglesa
Aquicultura
Língua Portuguesa
Manejo de Animais Domésticos
Metodologia da Ciência
Exterior e Raças dos Animais Domésticos
História Econômica Geral
Quadro 12 - Disciplinas optativas do curso de Agronomia da UFFRJ (continuação)
Fonte: dados retirados da matriz curricular do curso. Disponível em:
<http://r1.ufrrj.br/graduacao/arquivos/docs_curso/matriz/SEROPEDICA/01agronomia_matriz_2010.pdf/>. Acesso em: 25 jan. 2018.
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O aluno que pretende se formar em Agronomia e tornar-se um profissional eficiente
deve ter a consciência da importância do domínio matemático em sua vida: 95,65% das
disciplinas da graduação exigem o domínio básico ou complexo de matemática.

3.1.3 Matriz curricular do curso da UFES

O Quadro 13 mostra a matriz curricular obrigatória do curso de Agronomia da UFES,
oferecido na cidade de Alegre-ES.
Disciplinas obrigatórias
1º Período

2º Período
Física do Ambiente Agrícola

Informática

Pedologia

Biologia Celular

Anatomia e Organografia Vegetal

O Agrônomo No Agronegócio

Metodologia Científica

Relações Interpessoais

Química Instrumental

Expressão Gráfica

Bioquímica

Química Analítica

Álgebra Linear I

Cálculo I
3º Período

4º Período

Meteorologia Agrícola

Hidráulica Agrícola

Física e Classificação do Solo

Estatística Experimental

Microbiologia

Fertilidade De Solo

Motores e Máquinas Agrícolas

Fisiologia Vegetal

Topografia

Mecanização Agrícola

5º Período
Entomologia Básica

6º Período
Entomologia Aplicada

Fitopatologia Básica

Fitopatologia Aplicada

Genética na Agropecuária

Geomática

Irrigação e Drenagem
Manejo e Conservação do Solo e dos Recursos
Hídricos
Tecnologia de Produtos Agropecuários

Manejo de Plantas Daninhas
Melhoramento de Plantas

Nutrição Mineral de Plantas
Quadro 13 - Disciplinas optativas do curso de Agronomia da UFES
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7º Período

8º Período

Administração da Empresa Rural

Economia e Gestão do Agronegócio

Anatomia e Fisiologia Animal

Forragicultura

Culturas Anuais

Fruticultura Temperada

Produção de Café e Pimenta

Fruticultura Tropical

Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas

Nutrição e Alimentação Animal

Construções Rurais

Perícias Agronômicas
Silvicultura

9º Período
Culturas para fins Energéticos

10º Período
Trabalho de Conclusão de Curso 2

Manejo e Gestão Ambiental 2
Olericultura
Paisagismo, Parques e Jardins
Produção de não Ruminantes
Produção de Ruminantes
Trabalho de Conclusão de Curso 1
Quadro 13 - Disciplinas optativas do curso de Agronomia da UFES (continuação)
Fonte: dados retirados da matriz curricular do curso. Disponível em:
<http://agronomia.saomateus.ufes.br/sites/agronomia.saomateus.ufes.br/files/field/anexo/Grade%20Cu
rricular%20Agronomia.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2018.

Das 59 disciplinas obrigatórias, tem-se que apenas 1 (uma) não utiliza de matemática,
concluindo um total de 98,30% das disciplinas com necessidade de algum tipo de
conhecimento matemático. Não se observou disposição de disciplinas optativas ou eletivas no
modelo da UFES.

3.1.4 Matriz curricular do curso do IFES

No Quadro 14 é possível conhecer a matriz curricular obrigatória do curso de
Agronomia do IFES- campus Santa Teresa.
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Disciplinas obrigatórias
1º Período
Biologia Celular
Cálculo I
Física I
Química Geral
Informática
Ecologia básica
Metodologia de Pesquisa
Introdução à Agronomia
3º Período
Sistemática Vegetal
Química Analítica e Instrumental
Álgebra Linear Inexistente
Bioquímica
Estatística Básica
Entomologia Geral Inexistente
Física do Solo
5º Período
Mecanização Agrícola
Genética
Hidráulica Agrícola
Fitopatologia I
Entomologia Aplicada
Sociologia Rural Inexistente
Topografia
7º Período
Construções Rurais e Ambiência
Tecnologia e Produção de Sementes
Fruticultura I
Grandes Culturas I (Grãos)
Agroecologia
Silvicultura básica

2º Período
Expressão Gráfica
Anatomia e morfologia Vegetal
Química Orgânica
Cálculo II
Física II
Elementos de Sistemática, Anatomia e Fisiologia Animal
Gênese e Morfologia do Solo
4º Período
Máquinas e Motores
Agrometeorologia
Estatística Experimental
Microbiologia Geral e do Solo
Economia Rural Inexistente
Fertilidade do Solo
Fisiologia Vegetal
6º Período
Propagação de Plantas
Irrigação e Drenagem
Melhoramento de Plantas
Alimentação e Nutrição Animal
Manejo de Plantas Invasoras
Fitopatologia II
8º Período
Administração Rural
Tecnologia e Qualidade de Produtos de Origem Vegetal
Fruticultura II
Grandes Culturas II (Mandioca, Algodão, Cana-de-açúcar)
Manejo e Conservação dos Solos e dos Recursos Hídricos
Extensão e Comunicação Rural
Trabalho de Conclusão de Estágio
10º Período
Beneficiamento e Armazenamento de Grãos
Produção de Não-Ruminantes
Produção de Hortaliças Herbáceas e Tuberosas
Floricultura, Paisagismo e Jardinocultura
Trabalho de Conclusão de Curso II

9º Período
Produção de Ruminantes
Geomática Básica
Tec. e Qual. de P. de Origem Animal
Manejo e Gestão Ambiental
Cafeicultura
Produção de Hortaliças Fruto
Trabalho de Conclusão de Curso I
Quadro 14 - Matriz curricular obrigatória do curso de Agronomia do IFES
Fonte: dados retirados da matriz curricular do curso. Disponível em:
<http://st.ifes.edu.br/files/Agronomia/Sobre%20o%20Curso/matriz_curricular_agronomia_ifes_st.pdf>.
Acesso em: 25 jan. 2018.
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Das 67 disciplinas obrigatórias não há nenhuma que possa ser citada como sendo
totalmente livre de qualquer conhecimento matemático, como pode ser visto no Quadro 15.
Disciplinas optativas
Inglês Instrumental
Libras
Zoologia Geral
Manejo Integrado de pragas e doenças
Geoprocessamento e Análise Ambiental
Manejo de Irrigação
Classificação de Solos AGR
Recuperação e Áreas Degradadas
Manejo de Bacias Hidrográficas
Agricultura de Precisão
Biotecnologia
Agricultura Orgânica
Anatomia e Fisiologia de Animais Domésticos AGR
Apicultura
Aquicultura Inexistente
Caprinovinocultura
Bovinocultura leiteira
Bovinocultura de Corte
Forragicultura
Plantas medicinais e aromáticas
Cultivo em Ambiente Protegido
Quadro 15 - Disciplinas optativas do curso de Agronomia do IFES
Fonte: dados retirados da matriz curricular do curso. Disponível em:
<http://st.ifes.edu.br/files/Agronomia/Sobre%20o%20Curso/matriz_curricular_agronomia_ifes_st.pdf
>. Acesso em: 25 jan. 2018.

Das 21 disciplinas optativas, tem-se apenas duas (Libras e Inglês Instrumental), o que
representa um percentual das optativas de 10%.Porém, se somados 67 e 21 haverá um total de
88 disciplinas no total, em que apenas duas representam 2,27%,resultando em um percentual
de 97,73% da grade curricular e necessitando de conteúdos matemáticos como pré-requisitos.
Nos Gráficos 7, 8, 9 e 10 estão apresentados, com base na avaliação das matrizes curriculares,
a proporção de disciplinas que necessitam diretamente de conhecimento matemático nos
cursos Agronomia das Universidades estudadas.
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Gráfico 7 - Proporção de matemática no curso de Agronomia oferecido pela UENF
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 8 - Proporção de matemática no curso de Agronomia oferecido pela UFRRJ
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 9 - Proporção de matemática no curso de Agronomia oferecido pela UFES
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 10 - Proporção de matemática no curso de Agronomia oferecido pelo IFES
Fonte: dados da pesquisa.
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A partir desse detalhamento, fica evidente que a necessidade de conhecimentos
matemáticos ultrapassa os 90% nos cursos de Agronomia da UFES, UFRRJ, UENF e IFES.

3.2 Aplicabilidade matemática na profissão do Engenheiro Agrônomo

A profissão de Engenheiro Agrônomo foi regulamentada pelo Decreto n.º 23.196
(BRASIL, 2018a, p.1), de 12 de outubro de 1933, com atribuições definidas, na época, pelo
artigo 6º do referido decreto, estando assim:

São atribuições dos Agrônomos ou Engenheiros Agrônomos a organização,
direção e execução dos serviços técnicos oficiais, federais, estaduais e
municipais, concernentes às matérias e atividades seguintes:
a) ensino agrícola, em seus diferentes graus;
b) experimentações racionais e científicas referentes à agricultura, e, em
geral, quaisquer demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos
federais, estaduais e municipais;
c) propaganda e difusão de mecânica agrícola, de processos de adubação, de
métodos aperfeiçoados de colheita e de beneficiamento dos produtos
agrícolas, bem como de métodos de aproveitamento industrial da produção
vegetal;
d) estudos econômicos relativos à agricultura e indústrias correlatas;
e) genética agrícola, produção de sementes, melhoramento das plantas
cultivadas e fiscalização do comércio de sementes, plantas vivas e partes
vivas de plantas;
f) fitopatologia, entomologia e microbiologia agrícolas;
g) aplicação de medidas de defesa e de vigilância sanitária vegetal;
h) química e tecnologia agrícolas;
i) reflorestamento, conservação, defesa, exploração e industrialização de
matas;
j) administração de colônias agrícolas;
l) ecologia e meteorologia agrícolas;
m) fiscalização de estabelecimentos de ensino agronômico, reconhecidos,
equiparados ou em via de equiparação;
n) fiscalização de empresas, agrícolas ou de indústrias correlatas, que
gozarem de favores oficiais;
o) barragens em terra que não excedam de cinco metros de altura;
p) irrigação e drenagem para fins agrícolas;
q) estradas de rodagem de interesse local e destinadas a fins agrícolas, desde
que nelas não existam bueiros e pontilhões de mais de cinco metros de vão;
r) construções rurais, destinadas a moradias ou fins agrícolas;
s) avaliações e perícias relativas às alíneas anteriores;
t) agrologia;
u) peritagem e identificação, para desembaraço em repartições fiscais ou
para fins judiciais, de instrumentos, utensílios e máquinas agrícolas,
sementes, plantas ou partes vivas de plantas, adubos, inseticidas, fungicidas,
maquinismos e acessórios e, bem assim, outros artigos utilizáveis na
agricultura ou na instalação de indústrias rurais e derivadas;
v) determinação do valor locativo e venal das propriedades rurais, para fins
administrativos ou judiciais, na parte que se relacione com a sua profissão;
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x) avaliação e peritagem das propriedades rurais, suas instalações, rebanhos
e colheitas pendentes, para fins administrativos, judiciais ou de crédito; e
z) avaliação dos melhoramentos fundiários para os mesmos fins da alínea x.

São vinte e três atribuições, distribuídas em avaliar, construir, fiscalizar, administrar,
experimentações racionais, difusão da mecânica, estudos econômicos, genética agrícola,
processos que só podem ocorrer mediante a aplicação de conceitos, fórmulas e técnicas
precisas adquiridas, dentre outros conteúdos na matemática pura e aplicada, nas relações
algébricas e geométricas. Um bom profissional deve estar preparado para resolver todos os
tipos dessas situações citadas, se não todas, ao menos a sua maioria. Em diversas profissões
existem as especializações e as áreas mais específicas que o profissional opta em seguir.
Nesse caso, deverá aplicar suas habilidades profissionais em prontidão, à medida que as
situações corriqueiras forem surgindo, sem recorrer ao auxílio de terceiros, salvo quando
casos raros surgem.
A aplicabilidade do conteúdo matemático na Agronomia é muito extensa. Quanto mais
avançam nossos conhecimentos sobre a importância da agricultura e a estreita relação entre
produção agrícola e complexos processos biofísicos e bioquímicos mais se necessita de
fundamentação matemática para análise e quantificação de impactos socioambientais, bem
como para a modelização de alternativas socioambientais viáveis. Desse modo, os futuros
Engenheiros Agrônomos precisam desenvolver habilidades relacionadas ao uso da
matemática como equações e funções de 1° e 2° Graus, Função Exponencial, Função
Logarítmica, Trigonometria, Medidas de área e volume, e Sistemas de Equações Lineares
para enfrentar tais situações. É necessário que o aluno entenda a importância da matemática,
pois os cálculos estão presentes nas diversas situações diárias. Também é preciso que o estudo
dessa disciplina jamais seja uma tortura, e sim algo importante e possível a todos.
Com a tendência da busca por sustentabilidade, a Agroecologia é um ramo recente e
em constante crescimento, que merece atenção como tendência e oportunidade de trabalho. O
agroecólogo pode trabalhar com a produção de alimentos orgânicos, itens que são cada dia
mais cobiçados no mercado mundial. Todo esse trabalho “novo” também necessita de
conhecimentos matemáticos.
À medida que a profissão e seus conhecimentos vão evoluindo, o profissional pode
assumir funções de administração ou ocupar cargos de direção e gerência. Antes disso,
entretanto, é essencial conhecer todos os processos realizados no local de trabalho escolhido
(MARINHO, 2018). Ao longo dos anos, diversas outras profissões foram se originando a
partir da Agronomia, como foi o caso da Zootecnia, Engenharia Florestal, Engenharia de

79

Agrimensura, Engenharia da Aquicultura, Engenharia Agrícola e Engenharia Ambiental,
todas elas sendo consideradas uma segmentação com especialização em áreas bem específicas
da Agronomia.
Pinto e Oliveira (2010) esclarecem que a Engenharia é a ciência que aplica os
conhecimentos matemáticos, científicos e técnicos na criação, implementação e no
aperfeiçoamento de utilidades, sejam elas materiais, mecânicas, obras, processos, estruturas e
até mesmo sistemas. Dentro desse processo, a Engenharia busca vários conhecimentos para
viabilizar as utilidades, de forma sustentável, para uma determinada localidade. Essa
disciplina engloba vários ramos, cada qual com determinada ênfase em um campo de
aplicação e utilizando determinados tipos de tecnologia.
Um estudo realizado em 2015 pelo SAEB mostrou que mais de dois terços dos
estudantes brasileiros concluem o ciclo básico de formação com nível precário de raciocínio
matemático (INEP, 2015). Isso impactará diretamente o mercado de trabalho, pois a grande
maioria dos jovens não terá condições de resolver cálculos e equações, mesmo fazendo uso de
outras tecnologias, como calculadoras e computadores.
Em outras palavras, a função do profissional de Agronomia é estudar formas de
preparar o solo de forma adequada, controlar e combater pragas e doenças, distribuição de
safra e colheita, além de armazenar a produção. O agrônomo busca melhorar a qualidade e a
produtividade de rebanhos, lavouras e produtos em toda a cadeia do agronegócio.
Diante do exposto, percebe-se que todo o desenvolvimento do discente no processo de
formação acadêmica envolvendo conteúdos matemáticos - desde os anos iniciais do ensino
fundamental até o ensino médio - tem ligação intrínseca com seu desempenho na graduação e
em seu desempenho profissional. É certo que muitos alunos escolhem sua formação
profissional de acordo com suas preferências e aptidões, porém, ainda há aqueles que não se
prendem a estes pontos na escolha da formação na graduação.
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4 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

A Teoria das Representações Sociais (TRS) tem se mostrado um caminho teóricometodológico instigante para os estudos educacionais, principalmente a partir da contribuição
proposta por Serge Moscovisci (2012), a qual possibilita-nos questionar a natureza do
conhecimento e a relação entre indivíduo e um determinado grupo social do qual faz parte.
Neste trabalho, pensar as representações sociais tem o intuito de entender as percepções
próprias dos sujeitos pesquisados. Para compreender melhor a TRS é preciso conhecer sua
história e entender o conceito de representação.
A partir da década de1960, com o aumento do interesse por fenômenos de domínio
simbólico, cresce a atenção e necessidade de explicação destes, recorrendo-se às noções de
consciência e imaginário. A representação e a memória social receberam mais atenção por
volta da década de1980. Assim como outros conceitos que surgem em uma área e migram
para outra, mesmo tendo origem no conceito de representação coletiva de Durkheim, é na
psicologia social que a representação social ganha uma teorização advinda de Serge
Moscovici e desenvolvida por Denise Jodelet. Dessa maneira, passou a servir de ferramenta
para outros campos, como educação e meio ambiente. Minayo (1995) afirma que as
representações foram vinculadas a dois níveis distintos: coletivo e individual. Segundo
Duveen (2003), Durkheim via representações coletivas como formas fixas de compreensão.
Entre outros teóricos que se preocupavam com o caráter coletivo das representações estavam
Alfred Schutz e Max Weber. Mesmo com contribuições diferentes para esta teoria,
concordavam que as representações não são necessariamente conscientes pelos indivíduos,
sendo esses reprodutores de condutas do meio social. Moscovici tinha interesse em explorar
as variações e diversidades das ideias coletivas na sociedade moderna.
Entre os teóricos que se preocupavam com o individual, pode-se citar Freud, por sua
grande contribuição, influenciando a TRS por meio da Teoria Sexual Infantil, que demonstra
como as crianças constroem suas próprias concepções a partir das relações entre os universos
adulto e infantil. Logo, no início, a TRS tinha um conceito diferenciado em dois níveis de
fenômenos: o individual e o coletivo, que eram totalmente diferentes um do outro. Porém,
foram justamente esses níveis que colaboraram para que Moscovisci desenvolvesse sua
teoria(SOUZA, 2015).
A vertente sociológica da psicologia europeia resgatou o conceito de representação
social, marcando uma mudança no eixo tradicional em psicologia social que, antes,
concentrava-se na verificação de comportamentos observáveis e, a partir desses novos
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estudos, passou a fundamentar-se na compreensão do processo de elaboração psicológica e
social da realidade, integrando aspectos explícitos e implícitos do comportamento para a
explicação das condutas.
Dessa forma, a psicanálise, ao sair do entendimento de pequenos grupos fechados e
especializados, adquire um novo significado pelos grupos populares, por meio do estudo
desenvolvido
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sonimageetsonpublic". A obra buscou compreender de que maneira isso ocorria, fazendo de
seu estudo uma metodologia científica, uma vez que criticava pressupostos de teorias já
existentes. Para Moscovici (2012), o conceito que define a Representação Social é o
conhecimento particular que tem por função elaborar comportamentos e a comunicação entre
indivíduos.
Articulando o social (meio) e o psicológico (memórias) de forma dinâmica, buscando
interpretar a construção do pensamento social e a predição do modo de agir, firma-se a
representação social como ferramenta da psicologia social. Superando o individualismo na
perspectiva de mundo defendida pela psicologia, que separava o individual do social, essa
teoria estabelece a dimensão social, frisando existirem lógicas diferentes da individual para o
entendimento de uma realidade. Compreender o significado de representar tem papel
fundamental na compreensão de toda essa teoria:

Representar significa a uma vez e ao mesmo tempo, trazer presentes as
coisas ausentes e apresentar coisas de tal modo que satisfaçam as condições
de uma coerência argumentativa, de uma racionalidade e da integridade
normativa do grupo. É, portanto, muito importante que isso se dê de forma
comunicativa e difusiva, pois não há outros meios, com exceção do discurso
e dos sentidos que ele contém, pelos quais as pessoas e os grupos sejam
capazes de se orientar e se adaptar a tais coisas (MOSCOVISCI, 2012, p.
216).

Dessa forma, apreender as representações sociais é entender como os sujeitos, na
conduta individual, passam a funcionar ao mesmo tempo para se definir e para modificar o
social. Duas funções principais das representações sociais evidenciam-se: a função cognitiva,
ancorando significados, estruturando ou desestruturando as situações evocadas; e a função
social, firmando ou inovando identidades e equilíbrios coletivos (MOSCOVISCI, 2012).
Portanto, não são produtos da criação individual, mas, sim, do indivíduo social. As
representações sociais buscam analisar:
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[...] aqueles modos de pensamento que a vida cotidiana sustenta e que são
historicamente mantidos por mais ou menos longos períodos; modos de
pensamentos aplicados a objetos diretamente socializados, mas que, de
maneira cognitiva e discursiva, as coletividades são continuamente
orientadas a reconstruir nas relações de sentido aplicadas à realidade e a si
mesmas (MOSCOVISCI, 2012, p. 218).

O social envolve-se de várias maneiras, seja mediante o meio em que os grupos se
situam, seja pelos diálogos estabelecidos pela carga cultural, pelos códigos, símbolos, valores
e ideologias que se transitam as posições sociais.
Moscovici (2012) propõe um conceito de representação social baseado no senso
comum, no conhecimento e na comunicação, visando a uma melhor especificação da
diferenciação entre ciência e senso comum no processo de formação das representações
sociais. O teórico aponta duas categorias que permitem uma melhor compreensão do lugar
ocupado pelas representações sociais, dentro da sociedade: universo consensual e universo
reificado. Sobre o primeiro, entende-se que:

[...] a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são iguais e livres,
cada um com possibilidade de falar em nome do grupo e sob seu auspício.
Dessa maneira, presume-se que nenhum membro possua competência
exclusiva, mas cada qual pode adquirir toda competência que seja requerida
pelas circunstâncias. [...] Tal estado de coisas exige certa cumplicidade, isto
é convenções linguísticas, perguntas que não podem ser feitas, tópicos que
podem, ou não podem, ser ignorados. Em longo prazo, a conversação (os
discursos) cria nós de estabilidade e recorrência, uma base comum de
significância entre seus participantes (MOSCOVICI, 2012, pp.50-51).

Assim, pode-se concluir que o discurso geral liga as pessoas e as torna parte de um
determinado grupo, ou seja, tudo que é compartilhado por meio do diálogo e da troca entre o
grupo torna-se aceitável para aquela coletividade. Com relação ao universo reificado,
Moscovisci (2012, pp. 51-52) afirma que:

[...] a sociedade é vista como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos
membros são desiguais. Somente a competência adquirida determina seu
grau de participação de acordo com o mérito, seu direito de trabalhar ―
como médico, ― como psicólogo, ― como comerciante‖ ou de se abster
desde que ― eles não tenham competência na matéria‖. [...] Nós nos
confrontamos, pois, dentro do sistema, como organizações preestabelecidas,
cada uma com suas regras e regulamentos. [...] Existe um comportamento
adequado para cada circunstância, uma fórmula linguística para cada
confrontação e, nem é necessário dizer, a informação apropriada para um
contexto determinado.
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Em suma, pode-se compreender que as representações sociais pertencem ao universo
consensual e a ciência é o meio para entender o universo reificado. Portanto, o universo
reificado independe da vontade dos seres formadores de um grupo, e, diante dele, deve-se
desenvolver uma atitude imparcial. Ao contrário, o universo consensual depende dos
significados que retratam as vivências dos indivíduos e dão forma à consciência coletiva.
A TRS investiga a forma como os grupos sociais constroem e partilham um
conhecimento (MOSCOVICI, 1978). O pesquisador investigou o material simbólico sobre o
qual recaía o trabalho de análise, centrada no aspecto qualitativo de significado subjacente nos
discursos dos sujeitos. Tendo como origem a psicologia social e utilizando a hermenêutica, a
teoria foi incorporada como instrumento eficiente para dar conta de pesquisas psicossociais,
observando de forma produtiva a maneira como o conhecimento informal expressava relação
com objetos específicos.
A psicologia social aproxima-se das representações sociais a partir do seu objeto e
área de estudo, na interação sujeito-objeto, com interesse na cognição. Ambas as teorias
constroem o conhecimento a partir da inserção social cultural, ou seja, como interagem os
sujeitos e a sociedade para construir a própria realidade, por meio da comunicação. Para
Mosvovici e Nemelhe (1974, p. 48),

As representações sociais são conjuntos dinâmicos, seu status é o de uma
produção de comportamentos e relações com o meio, o de uma ação que
modifica uns e outros, e não o de uma reprodução [...], nem o de uma reação
a um estímulo exterior determinado. [...] são sistemas que têm uma lógica
própria e linguagem particular, uma estrutura de implicações que se referem
tanto a valores como a conceitos [com] um estilo de discurso próprio. Não as
consideramos como opiniões sobre nem imagens de, mas como teorias,
como ciências coletivas sui generis, destinadas à interpretação e à construção
da realidade.

Porém, a definição mais consensual entre pesquisadores é a de Jodelet (2002, p. 22):
“As representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e
compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade
comum a um conjunto social”. Jodelet ainda afirma que a representação social deve ser
estudada articulando elementos, mentais e sociais, integrando, ao lado da cognição, da
linguagem e da comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a realidade
material, social e ideal (ideias) sobre a qual elas vão intervir. Logo, para se construir uma
representação social, faz-se necessário compreender estes três questionamentos:
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1- Quem sabe, a partir de onde sabe? (os alunos, a vida acadêmica, a escola pública)
2- O que e como sabe? (matemática, com dificuldades)
3- Sobre o que sabe, com que efeito? (baixo rendimento, sofrimento)

Em síntese, Jodelet (1989) mostra os elementos constitutivos dessa definição da
seguinte maneira: a representação social é uma forma de saber que funciona como
modelização do objeto; assim se percebe nela um processo de construção e expressão de um
sujeito (epistêmico, psicológico, social e coletivo) que interpreta e simboliza um objeto
(humano, social, conceitual, material) com base na sua prática social e em seu contexto social
mais amplo. No caso deste estudo, investiga-se como o sujeito (discentes do curso de
agronomia) representa a matemática (objeto) face a sua formação, e mediante as reprovações
e a sua futura prática profissional (contexto social).
Para explicitar o porquê de os indivíduos criarem as representações sociais,
Moscovisci desenvolveu os conceitos de familiar e não familiar, ressaltando que o objetivo de
toda a representação social é tornar familiar o que até então não é familiar. Compara
universos consensuais com universos familiares, em que os indivíduos desejam permanecer,
pois não existe conflito. Tudo que é dito ou feito confirma as crenças e as interpretações de
mundo adquiridas.
Esse processo criativo constitui-se na base fundamental da teoria, como propôs
Moscovici (1978, p. 60): “[...] é necessário tornar familiar o insólito e insólito o familiar,
mudar o universo sem que ele deixe de ser o nosso universo. [...] É para isso que se empregam
as representações e é daí que elas resultam”.
A TRS propõe dois processos: ancoragem e objetivação. São baseados na memória e
responsáveis pela aproximação do não familiar e do familiar. Ancoragem é o processo pelo qual
ideias estranhas são assentadas no que é conhecido, naturalizado. Segundo Moscovisci (2012, pp.

61-62), ancorar é:
[...] classificar e dar nome a alguma coisa. [...] Pela classificação do que é
inclassificável, pelo fato de se dar um nome ao que não tinha nome, nós
somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De fato, representação é,
fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, de alocação
de categorias e nomes.

Objetivação é o processo que permite transformar o que é abstrato em algo quase
concreto, transferindo o que está na mente para algo que existe no mundo real, em noções
preexistentes. A linguagem seria o elemento de destaque por ser um meio por onde as ideias
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são objetivadas, palavras representam e personificam ideias. Nas palavras de Moscovisci
(2012, p. 77):
[...] a linguagem é como um espelho que pode separar a aparência da
realidade, separar o que é visto do que realmente existe e do que o representa
sem mediação, na forma de uma aparência visível de um objeto ou pessoa,
como se esses objetos não fossem distintos da realidade [...]. Os nomes, pois,
que inventamos e criamos para dar forma abstrata a substâncias ou
fenômenos complexos, tornam-se a substância ou o fenômeno e é isso que
nós nunca paramos de fazer.

Em tese, a ancoragem é o processo em que se procura classificar e dar nome às coisas
para enquadrar ao não-familiar. A objetivação apóia a criação de conceitos e imagens e, por
consequência, a reprodução deles no universo exterior. Logo, os processos de ancoragem e
objetivação tornariam o não-familiar em familiar. Esse seria o motivo porque as
representações sociais foram criadas e porque essa criação se daria por meio das dinâmicas de
comunicação, ou seja, seria a comunicação a principal propulsora na formação das
representações (MOSCOVICI, 2012, p. 61).
Como Jodelet e Moscovici acreditam, todo processo conduzido por diversos teóricos
indicam o quanto o pensamento dito ingênuo veicula significado e merece atenção. Segundo
Jodelet (2002),o estudo dos conteúdos e linguagens práticas, falas e imagens, entre outros,
implica abarcar o campo da representação social, ou seja, a variedade de expressões, ideais e
valores presentes no discurso sobre o objeto.
A coleta de material para estes tipos de pesquisa geralmente é feita com metodologias
variadas, como questionários, observações, entrevistas e tratamento de textos. Arruda(2002, p.
140) complementa: “A representação social, contudo, além de ser estudada como campo
estruturado, também pode ser focalizada como núcleo estruturante, no qual o campo é
abordado como campo semântico, conjunto de significados isolados por meio de diferentes
métodos de associações de palavras.” Ainda segundo Arruda (2002),os primeiros estudiosos a
utilizarem a idéia de núcleo central (como Claude Flamet e Jean Claude Abric) propõem
estratégicas metodológicas específicas para o estudo da teoria de núcleo central. Tais
elementos seriam detectados com facilidade por meio de técnicas de associação livre de
palavras, em que o maior índice de preferência e a maior prioridade na ordem das evocações
seriam indicadores de sua pesquisa. A junção destes dois fatores desnuda o conjunto de itens
que são a alma da representação.
Proposta como abordagem complementar à teoria geral, o passo adiante dado por
Abric (1998) foi no sentido de demonstrar que aquele conjunto de informações, crenças,
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opiniões e atitudes sobre um determinado objeto social, aqueles elementos, que chamamos de
representações sociais, estão organizados numa estrutura interna específica em torno de um
núcleo central, formado por um ou mais elementos, e no qual a representação toma
significado. Sobre esse núcleo, afirma: "O núcleo central é determinado, de um lado, pela
natureza do objeto representado, de outro, pelo tipo de relações que o grupo mantém com este
objeto e, enfim, pelo sistema de valores e normas sociais que constituem o meio ambiente
ideológico do momento e do grupo" (ABRIC, 1998, p. 31).
Compreendendo ser a comunicação o grande vetor para a formação das representações
sociais, com a linguagem como o principal instrumento, Moscovisci (2012, p. 216) assegura
que “É, portanto, muito importante que isso [representações sociais] se dê de forma
comunicativa e difusiva, pois não há outros meios, com exceção do discurso e dos sentidos
que ele contém, pelos quais as pessoas e os grupos sejam capazes de se orientar e se adaptar a
tais coisas”. E que de tal forma busca analisar:

[...] aqueles modos de pensamentos que a vida cotidiana sustenta e que são
historicamente mantidos por mais ou menos longos períodos; modos de
pensamento aplicados a objetos diretamente socializados, mas que, de
maneira cognitiva e discursiva, as coletividades são continuamente
orientadas a reconstruir nas relações de sentido aplicadas à realidade e a si
mesmas (MOSCOVISCI, 2012, p. 218).

Moscovisci enfatiza a existência de uma forte ligação entre representação social e
linguagem, chegando a inferir que uma não existe sem a outra. “Não há representação social
sem linguagem, do mesmo modo que sem elas não há sociedade. O lugar do linguístico na
análise das representações sociais não pode, por conseguinte, ser evitado” (MOSCOVISCI,
2012, p.219). Buscando um conceito que explicasse essa ligação entre representação e
linguagem, cognição e comunicação, nasceu o conceito de Themata (tema), demonstrando
que as ideias e as representações são sempre filtradas por meio dos discursos e são préexistentes. Segundo Souza (2015, pp. 59-60),

Desse entendimento, infere-se que as representações sociais não
conteúdos do pensamento passíveis de generalizações, no entanto
processos cognitivos e afetivos incompletos de apreensão do mundo.
isso, toda representação social se expressa através de temas comuns,
ligam os sujeitos e os remetem à própria cultura.

são
são
Por
que

Teóricos como Doise (1986), Jodelet (2002) e Moscovici (1961; 212) afirmam que a
representação social tem origem no sujeito (individual ou coletivo) e se refere a um objeto.
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Para Jodelet (2002), toda representação é representação de alguém e de alguma coisa, referese a um objeto e tem um conteúdo. Moscovici (1961, pp. 27-28) complementa: “[...] a
representação social é um corpus organizado de conhecimentos e uma das atividades
psíquicas graças às quais os homens tornam a realidade física e social inteligível, se inserem
num grupo ou numa relação cotidiana de trocas, liberam o poder da sua imaginação".
Arruda (2002, p.142) conclui: "Em resumo, ao ser produção simbólica destinada a
compreender e balizar o mundo, ela provém de um sujeito ativo e criativo, tem um caráter
cognitivo e autônomo e configura a construção social da realidade". A ação e a comunicação
são seu berço e chão, delas provém e a elas retorna a representação social. As representações
são, portanto, construções ontológicas epistemológicas, psicológicas, sociais, culturais e
históricas. “A teoria das R.S. deve ser entendida não apenas como uma psicologia social dos
saberes, mas também como uma teoria sobre como novos saberes são produzidos e
acomodados” (JOVCHELORVITCH, 2008, p.86).
No que tange às técnicas aplicadas à metodologia, Moscovici (1988, p. 238) salienta:
“[...] a nossa estratégia tem sido sempre combinar abordagens mais flexíveis com abordagens
mais estruturadas, de modo que a preocupação com o rigor não submerja o interesse
heurístico”
A investigação em representações sociais faz apelo a metodologias variadas:
observação participante, estudos de campo, entrevistas, grupos focais, técnicas de associação
livre de palavras, questionário, análise de textos; etc. Segundo o fundador da teoria, não há
metodologia que seja suficiente por si só para investigar estes complexos fenômenos.
Moscovici salientou, inclusive, a importância do “politeísmo metodológico” no estudo das
representações sociais.
Diante do exposto, pode-se dizer que todo saber depende de um contexto e está
enraizado em um modo de vida, e que as representações sociais se dão nas relações
entendidas como um fenômeno dialogal e de comunicação. Uma representação não é uma
mera reprodução, mas uma reconstituição e transformação da informação recebida. Chaves e
Silva (2011) argumentam ainda que as representações sociais permitem justificar
comportamentos e tomadas de decisão.
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4.1 Teoria do Núcleo Central (TNC)

De acordo com Moscovici (1976), as Representações Sociais (RS) têm por finalidade
a geração de comportamentos e comunicação entre os elementos de um certo grupo, que pode
ser composto por estudantes ligados pela mesma graduação. Referindo-se a uma abordagem
que envolve a cognição e o meio onde ocorre ao se construir uma RS, ela é influenciada pelo
meio e compartilhada com ele, tornando-se uma técnica bem interessante para as avaliações
diagnósticas e pesquisas diversificadas. A educação como prática sociocultural constitui-se
em ambiente fértil para essa área, uma vez que sua base está nas inter-relações pessoais e
troca de conhecimentos construídos em espaço/tempos diferenciados.
Pode-se considerar que um grupo de alunos, juntamente com seu professor, forma um
grupo social na sala de aula. Um grupo social de Agronomia, por exemplo, uma vez
construído ali, naquele espaço, tem as RS formadas pelo processo de ensino ao longo de toda
uma vida estudantil. Os conteúdos são determinados pelo professor e os alunos, por sua vez,
apropriam-se deles e ancoram, transformando o não-familiar em familiar, por meio de
processos de categorização. Em contrapartida, com a objetivação, que tem a função de
transpor o abstrato em algo da realidade, dando vida ao que é inanimado, criam-se imagens
dos elementos de pensamento, que passam, assim, a compor a realidade do grupo social. As
representações passam a transitar na sociedade como se fossem inseparáveis dela.
É de todo esse meio que Abric (1998), ao apresentar a Teoria do Núcleo Central
(TNC) das Representações Sociais, explica que os frutos das RS formadas resultam em um
duplo sistema formado por um Núcleo Central e um sistema periférico.
O primeiro é mais enraizado e concretiza aquilo que para o grupo social resultou de
mais sólido em suas RS, constituindo a organização e o significado das RS. É considerado
rígido às mudanças. O segundo sistema é mais flexível, pois pertence à subjetividade dos
indivíduos que constituem o grupo, possibilita adaptações sobre as RS quando se depara com
situações novas. É especificamente sobre o NC que pode ser determinado quais conteúdos de
aprendizado se solidificaram para os alunos, pois dentro desse núcleo se encontra o próprio
objeto das RS. Ao mesmo tempo, o sistema periférico é igualmente importante, pois permite a
flexão dos conteúdos ali existentes, que não tiveram a mesma solidez e ficam orbitando o NC,
permitindo mudanças, isto é, permitindo que ocorra um processo de ensino a mais sobre eles,
como uma revisão de aula, ou preparação para recuperação, possibilitando que eles entrem no
núcleo, ou que, pelo menos, se aproximem dele.
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Pode-se dizer que o principal objetivo da TNC seria resolver a questão que diz respeito
às características amplamente constatadas e contraditórias da RS. Segundo Abric (1994), elas
seriam: “[...] as representações são ao mesmo tempo, estáveis e móveis, rígidas e flexíveis”
(p. 77) e “[...] as representações são consensuais, mas também marcadas por fortes diferenças
interindividuais” (p. 78). Portanto, compreende-se que o NC representa a parte consensual e
rígida da representação, e o sistema periférico seria a parte flexível não menos importante,
porém com diferenças interindividuais.
.

Quanto ao uso da técnica na coleta, Abric (1998) assegurou que a utilização de

procedimentos projetivos em estudos de RS se revelou como importante instrumento de
investigação. Elas possibilitam a apreensão de elementos que se complementam, assim como
revelam o campo estrutural e elementos figurativos que subjazem às representações.
Dessa forma, a matemática no curso de Engenharia Agronômica/ Agronomia pode ser
vista como um objeto de estudo no campo das representações sociais, pois possui relevância
social no contexto da educação. Isso porque os alunos do curso, oriundos em sua maioria de
escolas públicas, ao longo dos anos nas avaliações do sistema educacional no Ensino Médio,
como SAEB e PISA, citados nos capítulos teóricos deste estudo, além de não estarem
melhorando o desempenho em matemática, têm decaído e, consequentemente, não têm tido
um desempenho favorável nas disciplinas da graduação em estudo, que envolve conteúdos
matemáticos.
Eleger a matemática como objeto de estudo traz para a investigação a tarefa de
conhecer as representações sociais dos discentes da graduação em Engenharia Agronômica/
Agronomia sobre a matemática enquanto conteúdo indissociável de mais de 90% das
disciplinas do curso, uma vez que auxiliará na compreensão de como eles pensam e trabalham
com a matemática em situações de ensino, ou seja, permitirá sabermos como esse sujeito a
representa na vida acadêmica. Assim, as representações sociais colaboram para a identificação
da relação estabelecida entre os sujeitos (discentes) com o objeto (matemática), destacando o
processo de tornar familiar o que não é familiar, e trazendo aspectos do consciente e
inconsciente à tona.
A discussão de processos emotivos e subconscientes envolve a formação da
representação simbólica. Isso ajuda a compreender como o desenvolvimento do saber não está
restrito à formação de estruturas cognitivas racionais, mas também é moldado pelos inúmeros
sentimentos e fantasias que constituem a vida (ARRUDA, 2002, p. 46). A representação
social tem base estrutural cognitiva e afetiva, expressa de forma subjetiva e que traz à tona
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traumas, sentimentos, fatos vividos, que influenciam o modo de ver e reagir ao mundo que
cerca o sujeito.
Com base nas orientações de Abric (1998), utilizaremos o Teste de Associação Livre
de Palavras (TALP). Trata-se de um método associativo e interrogativo, que procura explorar
a linguagem escrita menos controlada, mais espontânea e autêntica. A técnica foi
desenvolvida para o reconhecimento dos elementos que constituiriam o conteúdo de uma
representação.
Nosso sujeito é o aluno da graduação em Agronomia, tanto que estão iniciando e
quanto os que estão se formando, com foco na representação social que a matemática tem
para este sujeito. De acordo com a inferência realizada neste subtópico, optou-se pela
associação de duas formas de pesquisa: o questionário, na forma de análise quantitativa, e o
TALP, na forma qualitativa.

4.2 O Teste de Associação Livre de Palavras

Pelo ponto de vista histórico, o desenvolvimento da Psicologia e da Psiquiatria
apresentou relevante evolução por meio do TALP, uma vez que o teste observa a relação entre
idéias ou emoções por meio da contiguidade, continuidade ou semelhança. A tradição
filosófica do conceito da associação de ideias abrange nomes famosos como Aristóteles,
Francis Galton, Descartes Wilhelm Wundt, Carl Gustav Jung e Leibniz.
Aristóteles foi o primeiro a tratar o tema da associação e suas ideias da teoria
associacionista da memorização. Francis Galton foi pioneiro na construção de uma lista de
palavras de associação e Wilhelm Wundt, em 1896, foi o primeiro a utilizar métodos
psicométricos, introduzindo o teste na Psiquiatria. Em 1906, Carl Gustav Jung, o criador da
Psicologia Analítica, realiza estudos diagnósticos de associação.
O TALP, de acordo com Merten (1992), possui em sua gênese elementos constitutivos
advindos das compreensões filosóficas de Aristóteles sobre a associação de ideias, através da
qual originou-se o que se chama de Teoria Associacionista da Memorização. Não obstante, o
primeiro autor que a utilizou no contexto da psicologia clínica foi Jung, em 1905, com a
finalidade de, utilizando-se de projeções dos indivíduos, realizar diagnóstico psicológico
acerca da estrutura da personalidade destes (RAPAPORT; SHAFER; GILL, 1965).
Em sua formulação, Jung interrogava-se sobre os tipos de associações evocadas pelos
indivíduos e, visando a descobrir o conteúdo ideacional dos sujeitos, elaborou um instrumento
constituído de 60 itens ou palavras-estímulos ditas “traumáticas” (20 palavras estímulos) e
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“não-traumáticos” (40 palavras estímulos). O autor entendia que quando os sujeitos não
respondiam ao estímulo, ou demoravam na evocação da resposta, seja com relação às palavras
traumáticas assim como as palavras não-traumáticas, a presença do bloqueio, revelado na
ausência de resposta, bem como um tempo de reação prolongado na evocação da resposta,
apresentavam-se como indícios da existência de forte conteúdo emocional que interferia no
processo associativo, sugerindo-se implicações patológicas (COUTINHO, 2005).
O TALP faz parte das chamadas técnicas projetivas, orientada pela hipótese de que a
estrutura psicológica do sujeito se torna consciente por meio de manifestações de condutas,
reações, evocações, escolhas e criação. Assim, tudo que conhecemos e a maneira como nos
comportamos trazem algum significado, de acordo com Moscovici (2012, p. 105):

Significar implica, por definição, que pelo menos duas pessoas
compartilhem uma linguagem comum, valores comuns e memórias comuns.
É isto que distingue o social do individual, o cultural do físico e o histórico
do estático. Ao dizer que as representações são sociais nós estamos dizendo
principalmente que elas são simbólicas e possuem tantos elementos
perceptuais quanto os assim chamados cognitivos.

Assim, o desconhecido adquire uma identidade e pode ser descrito, qualificado e
distinguido de outros objetos, além de ter seu significado partilhado por um grupo social.
Segundo os pesquisadores Nóbrega e Coutinho (2011), o TALP foi primariamente
aplicado na prática clínica, tendo como objetivo realizar exame psicológico sobre a
personalidade dos sujeitos. Esta se orienta pela hipótese de que a estrutura psicológica dos
sujeitos se torna compreensível por meio das manifestações de condutas e evocações,
revelando a personalidade. Esse tipo de teste foi adaptado para a Psicologia Social, por Di
Giacomo (1981), e desde então vem sendo amplamente utilizado em pesquisas sobre
representação social.

Diferentemente dos objetivos clínicos [...], os pesquisadores em
Representação Social, visam identificar as dimensões latentes nas
Representações Sociais, através da configuração dos elementos que
constituem a trama ou rede associativa dos conteúdos evocados em relação a
cada estímulo indutor. [...] Trata-se de um instrumento que se apoia sobre
um repertório conceitual no que concerne ao tipo de investigação aberta que
permite evidenciar universos semânticos e que colocam em evidencia os
universos comuns de palavras face aos diferentes estímulos e sujeitos ou
grupos. O instrumento se estrutura sobre a evocação das respostas dadas a
partir dos estímulos indutores. Esses termos indutores devem ser
previamente definidos em função do objeto a ser pesquisado ou o objeto da
representação, levando em consideração também as características da
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amostra ou sujeitos da pesquisa que serão entrevistados (NOBREGA;
COUTINHO, 2011, p. 97).

O TALP foi um dos instrumentos utilizados na coleta de dados deste estudo pelo fato
de acessar conteúdos latentes e afetivos dos participantes em relação à matemática, além de
verificar as representações emergidas pela fluência de palavras repetidas ou com sentido
semelhante. Foi solicitado aos participantes que respondessem imediatamente cinco palavras
que lhes remetessem ao vocábulo matemática e posteriormente, analisada quanto o seu teor
positivo, negativo ou neutro.
Sendo a matemática um pilar da matriz de estudo, com relevante peso constituinte de
todo o aprendizado profissional do curso, esta apresenta, por sua vez, também um problema
para muitos alunos. Nessa perspectiva, a presente pesquisa busca verificar qual a percepção
do aluno quanto à importância da matemática na vida como futuro profissional, qual a
representação social que a disciplina tem e quais lugares ocupam, de forma qualitativa e
quantitativa.
Além da técnica TALP, utilizou-se o questionário como instrumento de coleta de
dados, registrado por meio de questões objetivas e discursivas. Assim, todos foram
submetidos a um roteiro semi-estruturado, com o objetivo de esclarecer as percepções
atribuídas a matemática pelos sujeitos pesquisados.De acordo com Gil (1999, p.128), o
questionário pode ser definido “[...] como a técnica de investigação composta por um número
mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações
vivenciadas etc.”.
Para análise dos questionários na parte discursiva utilizou-se o recurso da identificação
da themata, ou seja, do tema que faziam referência por meio do que expressavam com a
linguagem. Assim, cada assunto tratado no roteiro da investigação foi pensado antes de
iniciada a pesquisa de campo, sofrendo pequenas modificações no decorrer dela. No momento
da análise dos questionários, foram surgindo as convenções dos discursos dos sujeitos
pesquisados a partir dos assuntos abordados em cada questão. Esses assuntos foram
agrupados por categorias temáticas, as quais serão apresentadas no capítulo a seguir.
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5 A MATEMÁTICA NO CURSO DE AGRONOMIA NA UFES E NO IFES: UM
ESTUDO DE CASO SOB O PONTO DE VISTA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
A fim de atingir o objetivo geral desta pesquisa, qual seja: Analisar como a
matemática é percebida pelos alunos do ensino superior no curso de Agronomia, foi realizada
uma pesquisa de campo, de caráter quali-quantitativo, mediante uma análise exploratóriodescritiva, a fim de apresentar as características de uma determinada realidade, descrevendoa, interpretando-a, sem interferir diretamente no contexto observado. A pesquisa contemplou
prioritariamente a vertente qualitativa, considerando que existe uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzida em números (SILVA; MENEZES, 2001).
Na pesquisa qualitativa, o ambiente natural versou na fonte direta para coleta de dados
e o pesquisador, o instrumento-chave. Optou-se por selecionar alunos da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES),campus Alegre/ES, e do Instituto Federal do Espírito Santo
(IFES) - campus Santa Teresa e campus Colatina, todos no estado do Espírito Santo. A
exigência para participação era que todos os alunos estivessem frequentando regularmente o
primeiro ou o segundo período do curso de Agronomia no primeiro momento da análise e, em
um segundo momento, o nono ou o décimo período, possibilitando uma análise comparativa
entre a percepção do discente iniciante e do formando, a fim de demonstrar se o curso fez ou
não diferença para o discente no que tange à importância da Matemática na vida de um
agrônomo. Utilizando o questionário quantitativo (Apêndice 1) e o Teste de Associação Livre
de Palavras (TALP), buscou-se compreender como o aluno pensa sobre a relevância ou não de
se estudar matemática.
O questionário foi aplicado com o objetivo de realizar um diagnóstico sobre o
desenvolvimento

matemático

do

aluno

antes

do

ingresso

na

universidade.

Concomitantemente, foi aplicado o TALP ao aluno iniciante e ao formando. O objetivo era
fazer um comparativo com os índices de reprovações em disciplinas que tivessem em comum
a necessidade de desenvolvimento de habilidades matemáticas, traçando um perfil desses
alunos, de acordo com a sua própria percepção.
Posteriormente, foram avaliados os dados estatísticos para quantificar as relações entre
o saber do significado da matemática e o entendimento da significância, e se o aluno, ao se
formar, garantiria que tenha aprendido além da matemática necessária para sua vida laboral,
diferentemente da forma como entrou, sem a mínima noção dessa importância matemática. A
abordagem metodológica da pesquisa na parte qualitativa foi feita por meio do TALP, sob o
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enfoque da Teoria das Representações Sociais (TRS), inicialmente elaborada por Serge
Moscovici, em 1961, e, em seguida, aperfeiçoada por Denise Jodelet.
Foram aplicados questionários na UFES – campus Alegre, no IFES - campus Santa
Teresa e IFES– campus Colatina, sendo 82 para alunos iniciantes - cursando o primeiro ano e 70 para alunos formandos - cursando o último ano na graduação de Agronomia/ Engenharia
Agronômica. Ao todo participaram desta pesquisa 152 estudantes. Na primeira etapa foram
aplicados os questionários com questões objetivas, fornecendo análises quantitativas e
questões discursivas. Na segunda etapa, por meio do TALP, foram fornecidas as análises
qualitativas.

5.1 Primeira etapa: questionários aplicados aos alunos iniciantes

Na primeira etapa desta pesquisa obtivemos um total de 82 participantes que cursavam
os primeiros períodos da graduação de Engenharia Agronômica/Agronomia, sendo 37 do sexo
feminino e 45 do masculino, com idades entre 17 e 29 anos, tendo por moda a idade de 18
anos e média 19,78. As notas de ingresso pelo ENEM variaram entre 510 a 730, com uma
média de 591,15. Em sua maioria são alunos oriundos do ensino público, tendo 71 alunos
(86,6%) cursado o Ensino Fundamental em escola pública e apenas 11 (13,4%) em escola
particular. Esse índice subiu no Ensino Médio, com 74 alunos (90,2%) em escola pública e 8
(9,8%) em escola privada. Quanto ao término do Ensino Médio, os anos citados foram entre
2005 e 2017, tendo sua maior incidência em 2016.
Quando questionados sobre “Qual motivo levou a escolher este curso?”, muitas
respostas convergiam para o mesmo sentido. Assim, foi possível categorizar as respostas em
quatro razões essenciais:

Tabela 1 - Qual motivo levou a escolher este curso?
Motivos
Mercado de trabalho e amplitude da área de atuação.
Afinidade, gosto pela área.
Influência familiar.
Dar continuidade ao estudo já iniciado em Técnico em
Agropecuária.
Total
Fonte: Elaboração Própria.

Número de
informantes
33 (40,2%)
26 (31,7%)
13 (15,8%)
10 (6,0%)
82 (100%)
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Foi questionado, ainda, se eles haviam consultado a matriz curricular do curso
pretendido e a resposta foi que 53 (64,6%) consultaram e 29 (35,4%) não fizeram a pesquisa
antes de ingressar na instituição. Esse número comprova que uma parte considerável da
amostra relativa aos alunos iniciantes consultou a matriz curricular, o que significa que estes
alunos, antes de começarem a cursar a graduação escolhida, tinham a noção do quantitativo de
disciplinas que necessitavam de pré-requisitos matemáticos.
A fim de conhecer mais sobre os motivos que levaram esses estudantes a escolherem o
curso, foi questionado se alguém próximo, como amigo ou parente, atuava como Engenheiro
Agrônomo. 27(32,9%) dos informantes afirmaram que sim e 55 (67,1%) responderam
negativamente a essa pergunta. 51 (62,2%) participam de atividades rurais e 31 (37,8%) não
participaram; e 45 (54,9%) têm propriedade rural e 37 (45,1%) não possuem. Como é possível
observar, a maioria não teve influência de um amigo ou parente Engenheiro Agrônomo, mas
participavam de alguma forma, de atividades rurais, inclusive possuindo propriedades.
Para esta pesquisa, foi interessante saber se os graduandos haviam sido reprovados nas
disciplinas que envolvem o conhecimento matemático. Do total de informantes, 44 (53,7%)
haviam sido reprovados e 38 (46,3%) responderam negativamente até o momento da
aplicação do questionário. Lembrando que neste grupo da amostra havia alunos do 1º período
que não teriam como ter sofrido qualquer tipo de reprovação até o momento da aplicação do
questionário, e 6 alunos relataram reprovações do Ensino Médio. As reprovações ocorreram,
em sua maioria, nas disciplinas de Química (19/34,6%) e Física (20/ 36,5%),de acordo com o
Gráfico 11.
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Gráfico 11 - Número de estudantes com reprovação observada nos cursos de Agronomia da
UFES e do IFES, no primeiro ano do curso
Fonte: Elaboração Própria.

O maior índice de reprovação ficou entre os alunos do primeiro período. 34(41,43%)
do total de alunos relataram terem sido reprovados em pelo menos uma (1) disciplina no
primeiro período; apenas três foram reprovados no segundo período, em duas disciplinas; e
um (1) em uma disciplina no terceiro. Questionados sobre a expectativa com relação ao curso,
tivemos os seguintes resultados, apresentados na Tabela 2:

Tabela 2 - Expectativas dos alunos antes do ingresso no curso
Expectativas
Número de informantes
Aprendizado, conhecer e aprender sobre os diversos manejos.
27 (32,9%)
Realização de mais aulas práticas.
18 (21,9%)
Mercado de trabalho e desenvolvimento da profissão.
20 (24,4%)
Dificuldade em concluir o curso.
5 (6,1%)
Ajudar a família.
2 (2,4%)
Não responderam
10 (12,2%)
Total
82 (100%)
Fonte: Elaboração Própria.

Considerando ainda o ponto de vista dos discentes, foi questionado “Qual seria a
relação existente entre a matemática e o curso de Agronomia?”, as respostas variaram entre 4
categorias, apresentadas na Tabela 3:
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Tabela 3 - Qual seria a relação existente entre a matemática e o curso de Agronomia?
Respostas
Número de informantes
Total, direta e essencial.
28 (34.1%)
Prática do futuro profissional.
29 (35,4%)
O curso é uma Engenharia.
17 (20,7%)
Inútil, sem aplicação.
4 (4,9%)
Não responderam
4 (4,9%)
Total
82 (100%)
Fonte: Elaboração Própria.

Quando perguntado aos alunos se eles consideravam seu nível matemático adequado,
34 (40%) responderam "sim" e 49 (60%), "não". Isso mostra que embora os índices de
reprovação sejam de 53,7%, ou seja, mais da metade, temos aí uma disparidade de 13,7% em
relação aos 40% que se consideram com nível matemático adequado, o que mostra a
possibilidade de tal percepção não fazer jus a realidade.
Aos alunos foi solicitado que classificassem o próprio gosto em estudar matemática
numa escala de 0 a 10 (Gráfico 12).

Gráfico 12 - Respostas dos estudantes de Agronomia da UFES e do IFES quanto a afinidade em
relação às disciplinas que envolvem matemática
Fonte: Elaboração Própria.

Questionados ainda sobre o próprio desempenho no ensino médio quanto à disciplina
de matemática (Gráfico 13), foi solicitado que cada discente atribuísse uma nota para si
mesmo em uma escala de 0 a 10, os alunos responderam:
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Gráfico 13 - Desempenho dos alunos de graduação durante o ensino médio
Fonte: Elaboração Própria.

Analisando os Gráficos 12 e 13 percebe-se que a maioria dos informantes (53/ 65%)
"gosta muito" da disciplina na graduação e durante o ensino médio também tiveram bom
desempenho, pois 18 (23,6%) deles deram conceito 8 e 16 (21%) deram conceito 9.
A fim de atingir os objetivos desta pesquisa, era importante que os alunos
relacionassem ainda numa escala de 0 a 10, a própria habilidade com relação a conteúdos
matemáticos constantemente utilizados no decorrer da graduação. Para facilitar a
visualização, optamos por classificar os alunos que responderam com escala abaixo de 5
como insatisfatório, abaixo de 5 como razoável, e acima de 5 como satisfatório (Figura 4):
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Figura 4 - Habilidades dos iniciantes, por conteúdo
Fonte: Elaboração Própria.

De acordo com a Figura 4, a disciplina com maior número de alunos 20 (24,4%) que a
consideram "razoável" é "Geometria Espacial"; enquanto que 21 (25,6%) consideram a
disciplina de "Progressão" como insatisfatória; e a disciplina de Matemática básica possui o
maior grau de satisfação dos estudantes 70 (85,4%). Tais dados mostram que os alunos
consideram ter maior dificuldade em áreas matemáticas que necessitam de cálculos unidos da
interpretação dos problemas, uma vez que os conteúdos de “Progressão” e “Geometria
Espacial” dependem da boa compreensão da questão para a aplicação correta dos dados.
Observa-se também que eles consideram estar aptos para cursar tal graduação, tendo bom
desempenho em Matemática Básica.

5.2 Segunda etapa: questionários aplicados aos discentes formandos

Na segunda etapa desta pesquisa, obtivemos um total de 70 participantes da pesquisa
que cursavam os últimos períodos da graduação em Engenharia Agronômica/Agronomia,
sendo 28 do sexo feminino e 42 do sexo masculino, com idades entre 21 e 36 anos, tendo por
moda a idade de 22 anos e média de 23,8. As notas de ingresso pelo ENEM variaram entre
530 a 750, com uma média de 629,57. Em sua maioria são alunos oriundos do ensino público,
tendo 57 (81%) discentes cursado o Ensino Fundamental em escola pública e apenas 13
(19%) em escola particular. Este índice aumentou no ensino médio, com 63 alunos (90%)
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oriundos de escola pública e 7 (10%) de escola particular. Quanto ao término do ensino
médio, os anos citados foram entre 2000 e 2013, tendo sua maior incidência em 2012.
Quando questionados sobre: “Qual motivo levou a escolher este curso?”, obtivemos
diversas respostas, sendo que muitas delas convergiam para o mesmo sentido. Assim, foi
possível categorizar as respostas em quatro razões essenciais (Tabela 4).

Tabela 4 - Qual motivo o levou a escolher este curso?
Respostas
Número de informantes
Afinidade, gosto pela área.
17 (24%)
Dar continuidade ao estudo já iniciado em técnico em Agropecuária.
16 (23%)
Influencia familiar.
14 (20%)
Mercado de trabalho e amplitude da área de atuação.
13 (19%)
Facilidade de acesso.
7 (10%)
Não responderam.
3 (4%)
Total
70 (100%)
Fonte: Elaboração Própria.

Foi questionado, ainda, se eles haviam consultado a matriz curricular do curso
pretendido e a resposta foi que 11 (16%) haviam consultado e 59 (84%) não. Observa-se que
houve uma mudança de comportamento em relação aos iniciantes. Os alunos formandos, em
sua maioria, não consultaram a matriz curricular, diferente dos iniciantes.
Com a finalidade de conhecer mais sobre os motivos que levaram esses estudantes a
escolherem o curso, foi questionado se alguém próximo, como amigo ou parente, atuava
como Engenheiro Agrônomo. 26 (37%) dos informantes afirmaram que sim e 44 (63%)
responderam negativamente a esta pergunta. 50 (71%) participam de atividades rurais e 20
(29%) não participam; e 48 (61%) têm propriedade rural e 22 (29%) não possuem. Como é
possível observar, a maioria não teve influência de um amigo ou parente Engenheiro
Agrônomo, mas participavam de alguma forma, de atividades rurais, inclusive possuindo
propriedades.
Em relação às reprovações nas disciplinas que envolviam o conhecimento matemático.
Do total de informantes, 52 (74%) haviam sido reprovados e 18 (26%) responderam
negativamente até o momento da aplicação do questionário.
As reprovações ocorreram, em sua maioria, nas disciplinas de Cálculo (14/ 21%) e
Física (10/ 15%), de acordo com o Gráfico 14:
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Gráfico 14 - Número de estudantes concluintes com reprovação por disciplinas nos cursos de
Agronomia da UFES e do IFES, no primeiro ano do curso
Fonte: Elaboração Própria.

O período com o maior índice e reprovação entre os formandos ficou com o primeiro
período. 26 alunos relataram terem sido reprovados em pelo menos 1 (uma) disciplina no
primeiro e 23 no segundo período, 23 no terceiro, 20 no quarto, 17 no quinto,13 no sexto, 6
no sétimo, 3 no oitavo, 3 no nono e 3 no décimo. É possível verificar uma sequência
decrescente com o passar dos períodos. Questionados sobre a expectativa com relação ao
curso, eles deram respostas que foram separadas de acordo com o objetivo. Logo, as
expectativas em geral eram sobre:

Tabela 5 - Expectativas dos alunos antes do ingresso no curso
Expectativas
Número de informantes
Aprendizado, conhecer e aprender sobre os diversos manejos.
19 (27%)
Mercado de trabalho e desenvolvimento da profissão.
19 (27%)
Realização de mais aulas práticas.
15 (21%)
Boa, era o que se esperava.
15 (21%)
Ajudar a família.
2 (3%)
Total
70 (100%)
Fonte: Elaboração Própria.

Considerando ainda o ponto de vista dos discentes, foi questionado sobre “Qual seria a
relação existente entre a matemática e o curso de Agronomia”. As respostas variaram entre 4
categorias, de acordo com a Tabela 6.
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Tabela 6 - Qual seria a relação existente entre a matemática e o curso de Agronomia?
Respostas
Número de
informantes
Total, direta e essencial.
36 (51%)
Prática do futuro profissional.
16 (23%)
Existe, é pouca, os professores não associam, tem conteúdos
9 (13%)
desnecessários.
O curso é uma Engenharia.
7 (10%)
Não responderam.
2 (3%)
Total
70 (100%)
Fonte: Elaboração Própria.

Quando perguntado aos alunos se eles consideravam seu nível matemático adequado,
47 (67%) responderam "sim" e 23 (33%), "não". Isso mostra que tanto iniciantes quanto
formandos têm ou tiveram uma alta taxa de reprovações nas disciplinas que necessitam de
conteúdos matemáticos.
Aos alunos foi solicitado que classificassem o próprio gosto em estudar matemática
numa escala de 0 a 10 (Gráfico 15).

Gráfico 15 - Afinidade dos estudantes pelas disciplinas que envolvem matemática

Fonte: dados da pesquisa.

Questionados ainda sobre o próprio desempenho no ensino médio quanto à disciplina
de matemática, os alunos:
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Gráfico 16 - Afinidade dos estudantes com a disciplina de matemática durante o ensino médio

Fonte: dados da pesquisa.
Ao analisarmos os Gráficos 15 e 16 percebemos que a maioria dos informantes (48/
66%) "gosta muito" da disciplina na graduação e durante o ensino médio também tiveram
bom desempenho, pois 19 (27%) deles deram conceito 9.
Para concluir esse perfil foi solicitado aos alunos que relacionassem, numa escala
ainda de 0 a 10, a própria habilidade com relação a conteúdos matemáticos constantemente
utilizados no decorrer da graduação. Para facilitar a visualização, optamos por classificar os
alunos que responderam com escala abaixo de 5 como insatisfatório, abaixo de 5 como
razoável, e acima de 5 como satisfatório (Figura 5):
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Figura 5 - Habilidades dos formandos, por conteúdo
Fonte: Elaboração Própria.
De acordo com a Figura 5, a disciplina com maior número de alunos (14/20%) que a
consideram "razoável" é "Progressão"; no caso dos iniciantes,foi "Análise combinatória
(8/17%)"; 16 (23%) formandos consideram a disciplina de "Análise combinatória" como
insatisfatória,enquanto que entre iniciantes foi “Progressão (15/ 32%)”; e a disciplina de
Matemática Básica possui o maior grau de satisfação dos estudantes (65/ 93%), o que
coincide com o resultado dos iniciantes (43/90%).Tais resultados mostram que, apesar de não
se conhecerem, nunca terem se visto e virem de escolas e realidades diferentes, pode-se ver
que o discente na graduação em Agronomia, em sua maioria, considera-se realmente bom em
Matemática Básica.Além disso, uma vez que estes em quesitos anteriores se consideraram
também em sua maioria ter o nível matemático adequado para acompanhar a graduação
escolhida, pode-se concluir que o aluno de Agronomia acredita que ser bom em Matemática
Básica é suficiente para concluir a sua graduação.
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5.3 Terceira etapa - TALP

Como procedimento de coleta de dados, solicitamos aos participantes da pesquisa que
escrevessem cinco palavras que viessem à mente ao pensar no termo indutor “matemática”
(prática inerente ao uso da TALP). Além disso, a técnica propôs a hierarquização das
respostas citadas. Assim, o questionário se constitui como estratégia, em que a utilização da
TALP como parte dele foi utilizada por ser uma técnica de caráter espontâneo, que permitiu
que os elementos marcados nas lembranças dos indivíduos fossem evidenciados mais
facilmente do que uma entrevista. Ao responderem ao questionário, os sujeitos listaram,
compararam e hierarquizaram suas próprias contribuições, cabendo ao pesquisador organizar
as informações coletadas (ABRIC, 1994 apud SÁ, 1996).
A etapa posterior a de coleta de dados seguiu acompanhada de leituras e primeiras
organizações e análise dos dados. Cumprida a fase de visita à instituição e aplicação dos
questionários, os dados foram organizados por grupos de alunos iniciantes da graduação em
Engenharia Agronômica e alunos formandos da graduação em Engenharia Agronômica. Feita
a organização, iniciamos a etapa de tabulação dos dados no Excel, posteriormente salvos em
formato CSV (Comma-Separated Values, arquivo de valores separados por vírgulas),
seguindo um protocolo composto por regras para que não houvesse erros, quando inseridos no
software (como por exemplo, inserção das palavras sem acento e letra maiúscula, o que
justifica o tipo de escrita de algumas palavras na parte de análise dos dados).
Para melhor análise e decodificação dos grupos, foram construídas planilhas nomeadas
da seguinte maneira e com os seguintes dados: 1- Iniciantes: palavras evocadas na ordem de
evocação; e 2- Formandos: palavras evocadas na ordem de evocação. Após a organização,
foram citadas ao todo 570 palavras (235 dos alunos iniciantes e 335 dos alunos formandos)
em ordem alfabética. Percebemos que muitas delas pareciam ter o mesmo sentido e/ou ser
sinônimas, pensamos por isso em reorganizá-las.
Quanto ao TALP, Bardin (2000) disse ser o teste projetivo mais antigo, utilizado para
fazer surgir de maneira espontânea associações relativas às palavras exploradas. Nela, a partir
de cada palavra indutora, obtêm-se outras palavras, como substantivos, adjetivos, expressões e
nomes próprios. Reunida a lista de palavras, faz-se necessário classificar e analisar todas as
unidades semânticas. Sobre essa importante tarefa, a pesquisadora advertiu:
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Para que a informação seja acessível e manejável, é preciso tratá-la de modo
a chegarmos a representações condensadas (análise descritiva do conteúdo) e
explicativas (análise do conteúdo, veiculando informações suplementares
adequadas ao objeto a que nos propusemos. [...]. Antes de qualquer
agrupamento por classificação (divisão das unidades significativas em
categoria, rubricas ou classes), começamos por reunir e descontar as palavras
idênticas, sinônimas ou próximas em nível semântico (p. 58).

Num primeiro olhar, as palavras foram organizadas no corpus em ordem alfabética,
ainda separadas entre iniciantes (235 palavras) e formandos (335 palavras). Foram trabalhadas
e pensadas uma a uma. No momento seguinte, agrupamos as palavras sinônimas ou muito
próximas do ponto de vista semântico. Percebeu-se, também, que algumas mesmas palavras
apareciam no singular e no plural. Assim, foram tomadas decisões na construção e conclusão
do corpus. Cada palavra resultante do TALP foi categorizada por meio de um processo que
envolveu discussão de pares, diferenciação e reagrupamento das evocações segundo um
critério semântico lógico (BARDIN, 2000).
Todo esse processo se fez necessário na busca pelo Núcleo Central e Sistema
Periférico no uso do programa openEvoc, baseado no EVOC (2003). Trata-se de um
programa computacional compreendido como um dos métodos para realização de análise
representacionais, do ponto de vista estrutural. Criado pelo francês Pierre Vergès
compreendeu um conjunto de 16 subprogramas informatizados. Aliada à TNC, os programas
permitem a identificação dos temas que emergem do SC (sistema central) das evocações e do
SP (sistema periférico) das representações sociais, a partir de cada resposta dada com
referência ao estímulo indutor (ABRIC, 1994 apud SÁ, 1996).
A ferramenta openEvoc foi construída (SANT’ANNA, 2012) para ser executada a
partir de qualquer navegador da Web e utiliza uma interface minimalista para que o acesso às
páginas seja rápido, independentemente da capacidade do computador utilizado. Em termos
gerais, o openEvoc foi planejado para oferecer recursos de apoio à coleta, processamento,
análise e visualização de dados a partir de funções básicas da estatística descritiva – cálculo
de frequências e porcentagens, médias, medianas, moda – somadas a um conjunto de
características incorporadas ao programa com o intuito de facilitar ou agilizar as etapas do
processo.
As palavras evocadas para o termo indutor “matemática” formadoras do corpus em
foco foram analisados de acordo com as seguintes coordenadas: a frequência no corpus do
grupo; e a ordem média de evocação (OME). O software utilizado organizou os elementos
evocados por frequência média e ordem média de evocação, isto é, o valor resultante de uma
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média em que o valor 1,0 foi atribuído para a resposta fornecida em primeiro lugar; o valor
2,0 ao termo fornecido em segundo lugar, 3,0 ao 3º, 4,0 ao 4º e 5º para última evocação. A
análise prototípica teve por finalidade, fornecer hipóteses de elementos que constituiriam o
SC e o SP das representações (WACHELKE; WOLTER, 2011).
Desse modo, com base na análise prototípica, foi que se pretendeu analisar as
representações sociais sobre matemática, com ênfase na abordagem estrutural expressa na
TNC proposta por Abric, adotando a TALP como procedimento metodológico de coleta de
dados.
Prosseguindo com a analise, fez-se necessário, ainda, a tomada de algumas decisões
importantes ligadas a aspectos técnicos, como a definição do valor mínimo de frequência e a
do valor do ponto de corte. De acordo com Wachelke e Wolter (2011, p. 523), não há
consenso acerca da frequência mínima e, em muitos casos, utiliza-se um percentual de 5% do
número de participantes. Os autores lembram que “[...] o mais importante é indicar a
frequência mínima escolhida para cada estudo e o quanto esse valor equivale em relação ao
total de participante”. Assim a frequência mínima de palavras contabilizadas seria aquelas
evocadas por pelo menos 2,4 iniciantes e 3,4 formandos da amostra total de cada grupo.
Baseada no princípio de que o quanto antes um indivíduo se lembra de uma palavra
maior será a sua representatividade num grupo formado por pessoas com perfil semelhante,
segue a análise prototípica, de acordo com Wachelke e Wolter (2011). O programa faz a
leitura lexical das evocações dadas pelos sujeitos cruzando dois dados fundamentais: 1º
número de evocações; e 2º ordem de classificação de relevância da evocação.
Logo, os determinantes de frequência e ordem de evocação se complementariam e
forneceriam dois indicadores coletivos para caracterizar a saliência do corpus de determinado
grupo. A transversalidade de duas diferentes coordenadas, classificadas em valores altos e
baixos, gerariam quatro zonas que caracterizam os resultados da análise prototípica. Sendo
estas:
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1) A zona da primeira periferia incluiria as respostas com alta frequência e alta ordem
de evocação (VÈRGES, 2005). Em suma, para Wachelke e Wolter (2011), no
quadrante superior esquerdo se alocariam os possíveis elementos centrais. A lógica
subjacente à técnica empregada seria a de que os elementos que ao mesmo tempo
tenham sido mais frequentes e mais prontamente evocados teriam maior probabilidade
de pertencerem ao NC da representação social estudada. O NC compreenderia as
palavras com alta frequência e maior prevalência de evocação, em outras palavras, as
respostas fornecidas por um grande número de participantes e evocadas prontamente;
2) No segundo quadrante,a primeira periferia seria composta pelos elementos
periféricos mais importantes da representação, possuidores de frequência elevada, mas
que foram mais tardiamente evocados;
3) O terceiro quadrante seria composto pelos elementos de contraste, considerados
importantes pelos sujeitos, apesar de sua baixa frequência total no corpus de análise.
Abric (2001) considerou que esse quadrante pode tanto desvendar a existência de um
sub-grupo minoritário construtor de uma representação diferente, como ser apenas
composto de elementos complementares da primeira periferia; e
4) No quarto quadrante, teríamos os elementos claramente periféricos da
representação, pouco e tardiamente evocados.

No Quadro 16 tem-se a descrição dos quatro quadrantes resultantes da análise pelo
openEvoc, baseado em Abric (2001).

Alta
frequência

Baixa
frequência

1º Elementos do Núcleo Central

2º Elementos da Primeira Periferia

Prontamente evocados

Tardiamente evocados

3º Elementos da Segunda Periferia

4º Elementos da Terceira Periferia

Prontamente evocados

Tardiamente evocados

Quadro 16 - Diagrama de Vergês, composto por quatro quadrantes
Fonte: Abric (2001), adaptado.
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O processamento das evocações coletadas realizado pelo programa computacional
openEvoc permitiu esclarecimentos sobre a forma por meio da qual os conteúdos das
representações sociais investigadas são organizadas, obtendo-se, assim, suas estruturas.
A partir dessa compreensão, apresentamos os resultados desta pesquisa, pautados na
forma como os alunos da graduação em Agronomia representaram a matemática.

5.3.1. Avaliação com os estudantes iniciantes nos cursos de Agronomia da UFES e do IFES

Com o objetivo de exprimir e significar a representação social inerente aos indivíduos
da amostra iniciantes, referente ao termo indutor “matemática”, optou-se por uma frequência
de corte de 4,7% da amostra, o que significa aproximadamente 3,9% de frequência. Apesar de
haver uma recomendação existente de 5%, é preciso lembrar que aqui não se está lidando com
uma ciência exata e sim com a parte qualitativa, de forma que é preciso alterar os cortes
visando sempre ao preenchimento de todos os quadros do diagrama, buscando uma leitura
coerente do fenômeno (Figura 6).

Figura 6 - Frequência x Ordem de Evocação dos iniciantes
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home .
Acesso em: 20 mar. 2018.
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A RS construída pelos alunos Iniciantes na graduação em Agronomia em relação à
matemática determinou o possível Núcleo Central aqui composto no primeiro quadrante,
mostrando a representação consensual e rígida do grupo. A palavra “difícil” está de forma
indissolúvel ligada ao vocábulo “cálculo” (aqui compreendido como a disciplina Cálculo
Diferencial Integral), além de “números” e “contas”, construindo uma RS marcada pela
memória coletiva, refletindo as condições sócio-histórica; e os valores do grupo,
coletivamente partilhada das representações, definindo a homogeneidade do grupo social. Por
sua vez, o sistema periférico composto da parte flexível está representado por palavras como
“reprovação”, “necessário”, “importante”, “lógica” e “derivadas”, construindo a integração
das experiências e histórias individuais.
Observando o Gráfico 17, é possível perceber que, para esse grupo social, pensar
matemática é pensar em dificuldade, pois a palavra mais citada nas primeiras posições foi
difícil, com f de 5,85% e OME DE 2.13, seguida de “cálculo” com f de 5,61% e OME de
1,52.

Gráfico 17 - Distribuição das evocações dos alunos iniciantes
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.
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De acordo com o Gráfico 17, a palavra “difícil” foi citada mais vezes, porém
“cálculo” foi mencionada com maior ordem de importância, uma vez que seu OME se
aproxima mais de um (1).
Outra forma de observar a frequência das palavras dentro da ordem de evocação serias
os gráficos de setores (Gráficos 18-22), que proporciona uma estatística descritiva:

Gráfico 18 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Iniciantes – Evocação 1
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018
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Gráfico 19 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Iniciantes – Evocação 2
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home .
Acesso em: 20 mar. 2018.

Gráfico 20 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Iniciantes – Evocação 3
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.
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Gráfico 21- Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Iniciantes – Evocação 4
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.

Gráfico 22 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Iniciantes – Evocação 5
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home .
Acesso em: 20 mar. 2018
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Logo, a RS dos iniciantes com relação ao termo indutor “matemática” pode ser
descrita de forma rígida ou sólida como cálculo ligado à“dificil” e de forma variável
como“números”, “funções”,“complicado” e “necessário”.

5.3.2 Avaliação com os estudantes concluintes nos cursos de Agronomia da UFES e do IFES

A fim de apresentar a RS relativa aos indivíduos da amostra formandos referente ao
termo indutor “matemática”, optou-se por uma frequência de 5% da população, equivalente a
3,4% da frequência.

Figura 7 - Frequência x Ordem de Evocação dos formandos
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.
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A RS construída pelos alunos formandos na graduação em Agronomia em relação à
matemática determinou o possível Núcleo Central - aqui composto no primeiro quadrante -,
que em nada se diferencia dos Iniciantes, demonstrando que palavras como “difícil” e
“cálculo” permanecem como representantes do significado rígido da matemática, do começo
ao fim do curso. O sistema periférico já não se mostra muito próximo dos iniciantes, uma vez
que palavras como “importante” e “necessário” não se encontram, ficando apenas
“complicado”, “números” e “problemas”.
Observando o Gráfico 23 fica evidente a força que tem a palavra “difícil” e “cálculo”
quando relacionadas ao termo indutor em questão:

Gráfico 23 - Distribuição das evocações dos alunos
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home.
Acesso em: 20 mar. 2018.

A palavra “difícil” teve (f) de 6,27% e OME de 2,43, e “cálculo”, (f) de 5,97% e OME
de 2,2. Pode-se ver também que a palavra precisão, que compõe o sistema periférico,
posiciona-se no Gráfico 23 com maior proximidade das evocações de maior importância e
frequência. Percebe-se para o concluinte a percepção da necessidade de precisão em
matemática.
Segundo os gráficos de setores (Gráficos 23-28), pode-se observar a frequência das
palavras de acordo com sua ordem de evocação.
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Gráfico 24 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Formandos – Evocação 1
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.

Gráfico 25 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Formandos – Evocação 2
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.
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Gráfico 26 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Formandos – Evocação 3
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.

Gráfico 27 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Formandos – Evocação 4
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.
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Gráfico 28 - Distribuição de vocábulos por ordem de evocação dos Formandos – Evocação 5
Fonte: http://www.hugocristo.com.br/projetos/openevoc/openevoc.php?page=home
Acesso em: 20 mar. 2018.

Após observação dos Gráficos 23-28 pode-se concluir que a RS dos formandos com
relação ao termo indutor “matemática” fica aqui representada de forma rígida ou sólida como
cálculo ligado à“dificil” e, de forma variável, como “números”, “precisão”, “complicado” e
“lógica”.
A objetificação de Moscovici anteriormente descrita aqui se evidência após a analise
dos questionários, tanto dos iniciantes como dos concluintes, representada por experiências
passadas incomodas, sofríveis que conduziram a ancoragem dando nome ao que não era
familiar tornando-o familiar, relacionando a matemática e tudo que abrange o universo das
ciências exatas as palavras que foram citadas mais vezes e em posição privilegiada como
dificuldades e calculo, ou seja para a grande maioria o que vem a mente a priori ao pensar em
matemática é um sentimento de dificuldade somada a memória de algum tipo de calculo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo maior desta pesquisa foi analisar de que forma o aluno do curso de
graduação em Agronomia/ Engenharia Agronômica percebe a importância da matemática
como parte de seu curso e da sua futura vida profissional.
Considerando a hipótese de que esse discente não tem a percepção real de tal
importância, por vezes descrita neste estudo como fundamental, é possível afirmar que o que
esse discente pensa saber sobre a matemática se contradiz quando é questionado ora de forma
objetiva, ora de forma subjetiva.
Neste estudo, num momento inicial, é apresentado de forma breve todo o percurso do
desenvolvimento matemático, tendo início na antiguidade de forma relacionada ao campo até
os dias atuais, perpassando pela relação entre o desenvolvimento matemático na vida, em
diversas profissões ate chegar à sua importância no desenvolvimento agrário e na formação do
Engenheiro Agrônomo, bem como nas dificuldades relacionadas à conclusão de tal graduação
mediante as reprovações em disciplinas intimamente ligadas à Matemática, dando
embasamento teórico para a pesquisa aqui realizada.
Sendo a disciplina de Cálculo uma matéria puramente matemática e com altos índices
de reprovação em diversos cursos dos quais se faz presente assim como nos cursos de
Engenharia Agronômica oferecidos pela UENF, UFES e IFES, somando-se a isto, esses
cursos ainda sofrem o possível agravante de ter discentes que, ao longo da vida escolar, não se
atentaram para o fato de que, ao escolherem o curso de Agronomia, estariam escolhendo uma
Engenharia e, consequentemente, faria parte dessa escolha ter grandes conhecimentos
matemáticos, logo se faz necessário pesquisar o desenvolvimento matemático deste discente
no Ensino Médio. Buscou-se traçar o perfil desse aluno iniciante e o formando de forma a
esclarecer o que eles pensam a respeito da matemática, e se, ao concluir o curso, sofreu
alguma alteração na sua percepção inicial.
O aluno iniciante na graduação em Engenharia Agronômica/ Agronomia, em 2017,
pode ser descrito como sendo do sexo masculino ou feminino, com idade média de 19,78
anos, ingressante com nota média de 591,15 pelo ENEM, oriundo em sua maioria de escola
pública tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, tendo concluído em sua maioria o
Ensino Médio em 2016.
Considerando as respostas pessoais pode-se observar que dentre as razões para a
escolha do curso: houve ênfase na questão do mercado de trabalho e amplitude da área de
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atuação; o aluno consultou a matriz curricular antes da escolha; esse aluno participa de
atividades rurais, tem propriedade rural; e não tem proximidade com profissionais da área.
Ainda foi possível constatar que as expectativas dos alunos quanto ao curso eram sobre
aprendizado, conhecer e aprender sobre os diversos manejos, ter mais aulas práticas, e, por
fim, que eles consideram a matemática fundamental para o desempenho do futuro
profissional.
Com relação ao desempenho dos alunos iniciantes, (60%) não considera o próprio
nível matemático adequado para o desenvolvimento do curso, mesmo que estes tenham
considerado, em sua maioria (65%), gostar de estudar matemática. Somando-se a esse fato,
51,31% dos discentes consideram seu desempenho no Ensino Médio acima de 7, e ainda
relatam, em sua maioria, um desempenho satisfatório em conteúdos matemáticos aprendidos
no Ensino Médio de uma total de 8 conteúdos específicos as porcentagens relativas a opção
satisfatório variaram ente 50% e 92%, que serviriam de base para as disciplinas vindouras da
graduação. Contudo, constatou-se um quantitativo de 53,7% de reprovações em matérias
distintas, que têm em comum o desenvolvimento de aptidões matemáticas.
Pode-se descrever o discente formando na graduação em Engenharia Agronômica/
Agronomia de 2017 como predominantemente do sexo masculino, com idade média de 23,8
anos, ingressante com nota média de 629,57 pelo Enem, oriundos em sua maioria de escola
pública, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, tendo concluído em sua
maioria o Ensino Médio em 2012. Considerando as respostas pessoais pode-se observar que
entre as razões para a escolha do curso: houve ênfase na questão da “Afinidade, gosto pela
área”; o aluno não consultou a matriz curricular antes da escolha; ele participa de atividades
rurais, tem propriedade rural; e não tem proximidade com profissionais da área. Ainda foi
possível constatar que as expectativas dos alunos quanto ao curso eram sobre: mercado de
trabalho e desenvolvimento da profissão e aprendizado; conhecer e aprender sobre os diversos
manejos; e, por fim, que esses alunos consideram a matemática fundamental para o
desempenho no curso.
Os discentes formandos consideram o próprio nível matemático ser adequado para o
desenvolvimento do curso e, em sua maioria (66%), gosta de estudar matemática. Somando-se
a esse fato, 57% dos discentes consideram seu desempenho no Ensino Médio acima de 7, e
ainda relatam, em sua maioria, um desempenho satisfatório em conteúdos matemáticos
aprendidos no Ensino Médio de uma total de 8 conteúdos específicos as porcentagens
relativas a opção satisfatório variaram ente 61% e 92%, que servirão de base para as
disciplinas vindouras da graduação. Contudo, constatou-se um quantitativo de 74% de
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reprovações em matérias distintas, que têm em comum o desenvolvimento de aptidões
matemáticas.
Após a análise do TALP, foi possível verificar que uma interseção entre os diferentes
apontamentos vindos das percepções dos sujeitos entrevistados, aponta para uma expectativa
negativa. Além disso, os alunos iniciantes e formandos entram e saem da graduação de
Agronomia/ Engenharia Agronômica com uma representação da matemática muito próxima e
ligada ao sentimento de dificuldade. Porém, esse aluno se considera apto a cursar as
disciplinas relacionadas à matemática, relata gostar da disciplina, mesmo com altos índices de
reprovação. Contudo, ao ser questionado sobre seu desempenho em diversos conteúdos-base
para a graduação, em sua maioria se considera satisfatório em Matemática Básica. Logo, o
contra-senso se faz presente, vez que a percepção consciente dele diz gostar de matemática e
ser apto e a percepção subconsciente relaciona à “dificuldade” e “cálculo”. Por mais variados
que tenham sido os vocábulos relacionados ao termo indutor “matemática”, e tenha havido
palavras com sentido neutro, positivo e negativo, as palavras negativas se sobressaíram de
forma dobrada em relação às positivas. Palavras como “dor”, “lágrimas”, “sofrimento”,
“medo” e “desespero” foram citadas trazendo à superfície sentimentos ligados à estrutura de
formação do discente, que demonstram traumas, acontecimentos negativos que marcaram
estes de forma profunda.
Com isso, uma parte considerável dos candidatos que ingressam no curso nem sempre
percebem o quão importante é realmente o ensino de matemática para o exercício profissional
e muitas vezes sofrem de uma espécie de bloqueio construído por todo esse histórico negativo
revelado pelo subconsciente. A falta dessa percepção somada aos sentimentos/lembranças
negativos provoca, em muitos casos, dificuldades na interação com o curso e no
aprofundamento do conhecimento, o que pode provocar evasão e/ou dificultar avanços no
exercício profissional.
A utilização da TRS e TNC nesta investigação foi fundamental pelo potencial dessas
teorias em estimular o estudo da consciência e do despertar do inconsciente, de forma a
contrapor com aquilo que o indivíduo pensa saber sobre si mesmo.
As representações sociais são instrumentos importantes para a compreensão da
dinâmica educacional, bem como informativas e explicativas da natureza das tramas sociais,
intra e intergrupos, e das relações dos indivíduos com seu ambiente escolar, possibilitando o
descortinar de elementos capazes de contribuir para a reflexão de práticas e vivências no
âmbito da graduação em foco.
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Faz-se necessário um novo olhar, uma nova percepção, pois conforme o contexto
econômico e social mudam, muda também a realidade dos discentes, ano após ano, e assim a
relação entre teoria e pratica utilizada décadas atrás, já não se sustenta da mesma forma.
Muitos alunos do ensino fundamental e médio com os quais tive o prazer de conviver, durante
meus quatorze anos de magistério, apresentavam aversão a qualquer assunto relacionado à
matemática, em sua maioria sequer tinham vontade de tentar. Todo conteúdo novo é até então
teoricamente desconhecido, então, como poderia o discente dizer não gostar do que sequer
conhece verdadeiramente? Seguindo tal situação não era incomum ouvir do discente após
todo o processo de aprendizado, quando este bem sucedido, que “ah era só isso?”, fato este
que nos remete ao processo de ancoragem e objetivação de Moscovici. Assim como na
pesquisa aqui descrita a matemática se expõe objetivada na experiência que seus pais e
aqueles com os quais conviveu tiveram, e estes presenciaram, e ancorada em conceitos
negativos reproduzido por estes. Seriam estes conceitos estereótipos, como difícil, muito
complicado,

pesadelo,

sofrimento,

construídos

em

torno

desta

disciplina,

que

consequentemente tem contribuído para elevar as taxas de reprovação, funcionando como
bloqueadores da capacidade cognitiva do aluno, provocando neles um sentimento de
desanimo, de incompetência para o desenvolvimento necessário. O que se pode observar com
esta pesquisa foi que o termo indutor Matemática está ligado de forma intrínseca a
sentimentos negativos, ainda que estes acreditem ser bons no conteúdo, foi possível constatar
através das representações sociais que experiências pregressas construíram através da
objetivação e ancoragem um forte sentimento negativo e por vezes tortuoso em relação à
matemática.
Espera-se que esta pesquisa contribua, de forma relevante, para trazer ao
conhecimento os significados que anteriormente encontravam-se inconscientes e, por isso,
não descortinavam elementos que contribuíssem para a reflexão e a transformação das
práticas relativas ao ensino de matemática e todas as outras disciplinas que dela dependem.

123

REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, T. de S. Ética e avaliação: elos pedagógicos em defesa da vida na escola.
[S.l.]: Construir, 2007.
ALVES, K. S. Evasão Universitária Consequências na Vida Pessoal do Aluno.
Universidade do Sul de Santa Catarina, 2008. Disponível em:
http://inf.unisul.br/~psicologia/wpcontent/uploads/2008/07/Karolyne.pdf. Acesso em: 05 jul.
2017.
AMARAL, L. M. B. do. Causas da evasão discente no curso de Filosofia de uma
instituição pública de ensino superior. 2009. 51f. Monografia (Especialização em Gestão
Universitária) - Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Administração, Universidade de
Brasília, Brasília, DF, 2009. Disponível em:
<bdm.unb.br/bitstream/10483/1261/1/2009_LilianeMariaBelodoAmaral.pdf>. Acesso em: 10
fev. 2016.
ARRUDA, A. Teoria das Representações Sociais e Teorias de Gênero. Cadernos de
Pesquisa, n. 117, p. 127-147, 2002. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/%0D/cp/n117/15555.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2018.
ARTIGUE. M. L’Enseignement du Calculaujour d’hui: Problemes, Defis et Perspectives.
Repères-IREM, n.54, 2004.
ÁVILA, G. Várias Faces da Matemática: Tópicos para a Licenciatura e Leitura em Geral.
São Paulo, Editora Blucher, 2007.
BACON, R. Doctor Mirabilis (Doutor Admirável). Filósofo Inglês com ênfase em
Empirismo e ao uso da Matemática no estudo da natureza. Grande Enciclopédia
Universal. Ed: Amazonas, 1980. p. 1214-1294.
BAGGI, C. A. dos S.; LOPES, D. A. Evasão e avaliação institucional no ensino superior:
uma discussão bibliográfica. Avaliação, Campinas; Sorocaba, v. 16, n. 2, p. 355-374, 2011.
BARBOSA, A. C. C.; CONCORDIDO, C. F. R.; CARVALHAES, C. G. Uma proposta de
Pré-Cálculo com ensino colaborativo. In: Colóquio de História e Tecnologia do Ensino da
Matemática, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UERJ, CD-ROM, 2004.
BAUMGART, J. K. Álgebra. Trad. Hygino H. Domingues. São Paulo: Atual, 1992. (Tópicos
de história da matemática para uso em sala de aula, v. 4).
BOYER, C. B. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1974.
_______. História da matemática. 2 ed. São Paulo: Blucher, 1996. Disponível em:
<http://issuu.com/integracaorevista/docs/revista_integracao_30_-_julho_2014>. Acesso em:
10 ago. 2017.

124

BRASIL. Decreto n.º 23.196, de 12 de outubro de 1933. Ementa: Regula o exercício da
profissão agronômica e dá outras providências. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23196-12-outubro-1933526807-norma-pe.html>. Acesso em: 12 jan. 2018a.
_______. Decreto lei n° 9585/46. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9585.htm>. Acesso em: 12
jan. 2018b.
_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Lei n. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.Brasília. 31 p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>.
Acesso em: 17 mar. 2017.
_______. Lei Federal n.° 194.1966. Disponível em:
<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.1941966?OpenDocument>. Acesso em: 12 jan. 2018c.
_______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Introdução. Brasília: MEC/SEF,1998.
BRASIL. MEC – Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica –
PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Brasília: MEC/SEMT, 2000.
_______.Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. 3 ed. Brasília: Ministério da
Educação e Cultura, 2001.
_______. Parecer n.º: CNE/CES 583/ 2001 de 4 de abril de 2001.Diário Oficial da União de
29/10/2001. Disponível
em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6545pces583-01&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 20 fev. 2017.
_______. Parecer CNE n.º 776/97 de 3 de dezembro de 1997. MEC. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_parecer776
97.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2018.
_______. Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2006.Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces01_06.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2017.
BRASIL NO PISA: ANÁLISES E REFLEXÕES SOBRE O DESEMPENHO DOS
ESTUDANTES BRASILEIROS. OCDE - Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Fundação Santillana, 2016. Disponível em:
<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_f
inal_baixa.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Interdisciplinaridade como desafio para o avanço da ciência e tecnologia. In: PHILIPPI
JUNIOR, A. et al. (Orgs.). Coordenação de área interdisciplinar: catálogo de programas de
pós-graduação – mestrado e doutorado. Brasília: CA Inter/Capes, 2008.

125

CIRIBELLI, B. C. de N. Retenção e evasão escolares no bacharelado interdisciplinar em
Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora. 2015. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 2015.
CNE - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. Resolução nº 1, de 2 de
fevereiro de 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces01_06.pdf>.
Acesso em: 20 fev. 2017.
COMTE, A. Curso de filosofia positiva. São Paulo: Abril Cultural, 1973. - Os pensadores.
CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. Resolução n.º
218, 29 de jun 1973. Disponível em:
<http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=266>.
Acesso em: 12 jan. 2018.
_______. Disponível em:
<http://ws.confea.org.br:8080/EstatisticaSic/ModEstatistica/Pesquisa.jsp?vw=TotalCrea>.
Acesso em: 18 dez. 2017.
COUTINHO, M. P. L.; NÓBREGA, S. M.; CATÃO, M. F. F. M. Contribuições Teórico
Metodológicas acerca do uso dos instrumentos projetivos no campo das Representações
Sociais. In: COUTINHO, M. P. L. (Org.). Representações sociais: Abordagem
Interdisciplinar. João Pessoa: Editora Universitária, 2005.
CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro:
Lexikon. 4 ed. 2007.
D’AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: eloentre as tradições e a modernidade. BeloHorizonte:
Autêntica, 2005.
_______. A História da Matemática: questões historiográficas e políticas e reflexos na
Educação Matemática. In: BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa em Educação Matemática:
concepções e perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999.
D’AMBRÓSIO, U. Por que se ensina Matemática? Disponível em:
<http://www.ima.mat.br/ubi/pdf/uda_004.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016.
DUARTE, A. M.; CRUZ, V. L.; SANTOS, R. R.; SILVA NETO, G. J.; LAGIOIA, U. C. T.;
SANTOS, A. A. Reprovação em Disciplinas do Curso de Ciências Contábeis de uma
Instituição de Ensino Superior Paraibana: Uma análise na Visão dos Discentes com ênfase na
Contabilidade de Custos. In: Congresso Brasileiro de Custos, 23., 2016, Porto de Galinhas.
Anais... Porto de Galinhas, PE, 2016.
EVES, H. Geometria: Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula. Tradução
de Higino H Domingues. São Paulo: Atual, 1997.
_______. Introdução à história da matemática. Tradução de HyginH.Domingues. 5ed.
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011.
FAZENDA, I. Interdisciplinaridade: qual o sentido? São Paulo: Paulus, 2003.

126

FEY, A. F.; LUCENA, K. C.; FOGAÇA, V. N. S. Evasão no Ensino Superior: uma pesquisa
numa IES do ensino privado. Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura Faculdade
de Tecnologia de Bauru, v. 1, n. 1, dez. 2011.
FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1986.
FERREIRA, M. B.; DOS ANJOS, M. (Coords.). Novo Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa. 4 ed. Curitiba: Editora Positivo, 2009.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
_______. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo:
UNESP, 2000.
_______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
FROTA, M. C. R.; NASSER, L. Educação Matemática no Ensino Superior: pesquisas e
debates. Recife: SBEM, 2009.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.
GOMES, E. Ensino e aprendizagem do cálculo na engenharia: um mapeamento das
publicações nos COBENGEs. In: Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em
Educação Matemática, 16., 2012, Canoas. Anais... Canoas: Ulbra, 2012.
HUMAN DEVELOPMENT REPORT. 2016. Disponível em:
<http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016human-development-report-2017.pdf>. Acesso em: 13 maio 2017.
HUNTLEY, H. E. A Divina Proporção – Um Ensaio sobre a Beleza na Matemática.
Brasília: Universidade de Brasília, 1985.
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM: documento básico, 2001. Brasília: O instituto, 2001. p.
13.
_______. Microdados da Aneb e da Anresc 2015. Brasília: Inep, 2017. Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. Acesso em: 30 jan. 2017
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. PISA.
Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/pisa>.Acesso em: 10 jun. 2016.
_______. Microdados da Aneb e da Anresc 2015. Brasília: Inep, 2017. Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/processo-de-avaliacao>. Acesso em: 16 abr. 2017.
INEP. SAEB. Brasília: Inep, 2017. Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb>. Acesso em: 16 abr. 2017.

127

_______. Sinopse Estatística da Educação Superior - 2016. Brasília: INEP 2017.
Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacaosuperior>. Acesso em: 28 dez. 2017.
JODELET, D. Folies et représentations sociales. Paris: PUF, 1989.
__________. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. (Org.). As
representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002. pp. 17-44.
JOVCHELOVITCH, S. Os contextos do saber: Representações, Comunidade e Cultura.
Petrópolis: Vozes, 2008.
JUNG, C. G. Phénomènesoccultes. Paris: Ed. Montaigne, 1939.
LEONARDO, P. P.; MENESTRINA, T. C.; MIARKA, R. A importância do ensino da
matemática na educação infantil. In: Simpósio de Educação Matemática em Debate, 1., 2014.
Anais... SC, 2014 Disponível em:
<file:///C:/Users/Dire%C3%A7%C3%A3o/Downloads/4662-14585-2-PB.pdf >. Acesso em:
05 jan. 2018.
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22 ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
MACHADO, N. J. Educação: projeto e valores. 2 ed. São Paulo: Escritura Editora. Minas
Gerais MG, Editora Dimensão, 2005.
MARINHO, N. Agronomia: curso de graduação, a profissão e o mercado de trabalho.
Disponível em: <https://blogdoenem.com.br/agronomia-curso-profissao-mercado/>. Acesso
em: 05 jan. 2018.
MÉDIA EM MATEMÁTICA ESTÁ ENTRE AS MENORES DO PISA. Ministério da
Educação. 2016.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=42771e
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=42741>. Acesso em: 20 jul. 2017.
MENEZES,L. Matemática, Linguagem e Comunicação. Millenium, 2000. Disponível
em:<http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/899/4/MATEM%C3%81TICA%2C%20LIN
GUAGEM%20E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O.pdf>. Acesso em: 20 out. 2017.
MERTEN, T. O. Teste de Associação de Palavras na Psicologia e Psiquiatria: História,
Método e Resultados. Revista Análise Psicológica, v. 4, n. 10, p. 531-541, 1992.
MOSCOVICI, S. Chronique des années égarées. Paris: Stock, 1997.
_______. Comunicação apresentada ao Colóquio sobre as Representações Sociais. Paris,
EHESS, 8-10 jan. 1979.
_______. Des représentations collectives aux représentations sociales: éléments pour une
histoire. In: JODELET, D. (Org.). Les Représentations sociales. Paris: PUF, 1989. p.62-86.

128

_______. Le Grand schisme. Revue Internationale de Sciences Sociales, v. 25, n. 4, p. 479490, 1973.
_______. Notes towards a description of Social Representations. European Journal of
Social Psychology, n. 18, p. 211-250, 1988.
_______. La Psychanalyse, son image, son public. Paris: PUF, 1961. Psychologie des
minorités actives. Paris: PUF, 1979a.
_______; MARKOVA, I. Presenting social representations: a conversation. Culture &
Society, v. 4, n. 3, p.371-410, 1998.
_______; NEMETH, C. Minority influence. In: NEMETH, C. (Org.). Social psychology:
classic and contemporary integrations. Chicago: Rand McNally, 1974. pp. 217-250.
NÓBREGA, S. M. Sobre a teoria das Representações Sociais. In: MOREIRA, A. S. P. (Org.).
Representações Sociais: Teoria e Prática. João Pessoa: Universitária, 2001.
_______; COUTINHO, M. P. L. O Teste de Associação Livre de Palavras. In: COUTINHO,
M. P. L. (Org.). Representações sociais: Abordagem Interdisciplinar. João Pessoa: Editora
Universitária, 2003.
PAIS, C. L. Didática da matemática: uma análise da influência francesa. Belo Horizonte:
Autêntica, 2001.
PALIS, G. L. R. A Pesquisa sobre a Própria Prática no Ensino Superior de Matemática.
In: Colóquio de História e tecnologia no Ensino de Matemática, 4., 2008, Rio de Janeiro.
Anais... Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: <http://limc.ufrj.br/htem4/papers/40.pdf>.
Acesso em: 08 nov. 2017.
PEREIRA, L. B. C.; JUNIOR, G. S. O Ensino de Matemática nas Ciências Agrárias:
Possíveis Aproximações Interdisciplinares. In: EMEM - Encontro Mineiro de Educação
Matemática, 7., 2015. Anais... São João Del Rei, MG. 2015.
PIAGET, J. L’épistemologie des relations interdisciplinaires. In: APOSTEL, L. et al.
L’interdisciplinarité: problemes d’enseignement et de recherche dans les universités. Paris:
Ceri; OCDE, 1972. p. 131-44.
PINTO, D. P.; OLIVEIRA,V. F. Educação em engenharia como área do conhecimento. In:
Educação em engenharia: evolução, bases, formação. Juiz de Fora: ED. Fórum Mineiro de
Engenharia de Produção, 2010. pp. 91-106.
PISA 2015. Results in Focus.OECD, Disponível em:<http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015results-in-focus.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.
POPPER, K. R.; ECCLES, J. C. The sevnnd its brain. Berlin, Heidelberg, New York,
London: Springer, 1977.
PORTAL MATEMÁTICO. Matemática e as profissões. Disponível em:
<http://www.somatematica.com.br/mundo/profissoes.php>. Acesso em: 26 nov. 2017

129

RAFAEL, R. C. Cálculo Diferencial e Integral: um estudo sobre estratégias para redução do
percentual de não aprovação. 2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação
Matemática) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Pós-Graduação em Educação
Matemática, Juiz de Fora, MG, 2017.
RAPAPORT, D.; SHAFER, R.; GILL, M. Testes de diagnóstico psicológico. Buenos Aires:
Paidós, 1965.
REIS, F. da S. A Tensão entre Rigor e Intuição no Ensino de Cálculo e Análise: a Visão
de Professores-Pesquisadores e Autores de Livros Didáticos. 2001. 302f. Tese (Doutorado em
Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, SP, 2001.
REZENDE, W. M. O Ensino de Cálculo: Dificuldades de Natureza Epistemológicas. 2003.
468f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, 2003.
______. O ensino de Cálculo: Dificuldades de Natureza Epistemológica. Anais: II SIPEM –
Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. Santos: 2003.
RISSI, M. C.; MARCONDES, M. A. S. (Orgs.). Estudo sobre a reprovação e retenção nos
Cursos de Graduação – 2009. Relatório. Londrina: UEL, 2011.
SANTOS, T. R. C.; MELLO, J.; LIMA, C.; WILSMANN, L.; FERNANDES, I. M. L.;
MORAES, M. C. S. História da Matemática: uma ferramenta para o desenvolvimento da
aprendizagem.In: Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 16., 2011.
Anais... Unicruz, 2011. Disponível em:
<rodrigomat2004.pbworks.com/w/file/fetch/.../historia2015_2_texto1_unicruz.pdf>. Acesso
em: 10 jan. 2018.
SILVA, E. L. da; ESTERA, M. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3
ed. rev. atual. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001.
SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Mc Graw Hill, 1987.
SOUZA, V. C. de. A Origem do Cálculo Diferencial e Integral. 2001.Monografia (de
Especialização em Orientação Educacional) - Universidade Candido Mendes, RJ, 2001.
SPINELLI, W. A construção do conhecimento entre o abstrair e o contextualizar: o caso
do ensino da Matemática. 2001. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, São Paulo, SP, 2011.
THOMAS MERTEN, O. Teste de Associação de Palavras na Psicologia e Psiquiatria:
História, Método e Resultados Análise Psicológica. Análise Psicológica, n.4, p. 531-541, jan.
1992.
TOMAZ, V. S.; DAVID, M. M. M. S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da
matemática em sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
TRANDINGECONOMICS.COM. PIB - LISTA DE PAÍSES. Disponível em:
<https://pt.tradingeconomics.com/cou\antry-list/gdp>. Acesso em: 13 set. 2017.

130

VILLAS BOAS, B. M. de F. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. 8 ed. São Paulo:
Papirus, 2012.
VITTI, C. M. Matemática com prazer, a partir da história e da geometria. 2 ed.
Piracicaba, SP: Editora UNIMEP, 1999.
VYGOTSKI, L. S. Interacción entre enseñanza y desarrollo. In: Selección de lecturas,
Kraftchenco y Cruz Comp., 1995.
XAVIER, A. F. A. Matemática no ensino superior: a avaliação da prática docente. 2015.
Dissertação (Mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local) – Centro
Universitário UNA, 2015.

131

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GRADUANDOS
(INICIANTES E FORMANDOS)

Prezado(a),
Convido-o(a) a participar voluntariamente da pesquisa intitulada “A matemática aplicada na
formação do engenheiro agrônomo e seus reflexos”, que desenvolvo no Programa de
Mestrado em Cognição e Linguagem, na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF), sob a orientação do Prof. Dr. Almy Junior Cordeiro de Carvalho. Sua
participação é essencial para que possamos identificar o perfil acadêmico do aluno do curso
de Agronomia da sua instituição.
Agradeço sua colaboração.
Atenciosamente,
Elaine Estaneck Rangel dos Santos (Mestranda)

Masculino
Idade:

Gênero
Feminino

Você cursou o ensino
fundamental em escola
Privada
Pública

Você cursou o ensino
médio em escola

Sua Universidade é
Estadual
Federal
Nota obtida no ENEM:
Em que ano você concluiu o ensino
médio?

Privada
Pública

Qual foi o motivo que te levou a escolher a profissão de engenheiro agrônomo?

Você consultou a matriz antes de escolher?

Alguém próximo a você é engenheiro agrônomo?
Sim. Quem?
Não.
Você tem o costume de participar de atividades rurais?
Sim. Quais?
Não.
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Sua família possui propriedade(s) rural(is)?
Sim. Qual ou quais atividades desenvolvem?
Não.
Você já foi reprovado? Quantas vezes?

Se sim, em quantos e quais períodos?

Qual era sua expectativa em relação ao curso?

Você considera seu nível matemático adequado para acompanhar as aulas?

Na sua opinião, qual a relação existente entre a matemática e o curso de Agronomia?

Por favor, marque a opção de acordo com a seguinte afirmação:
“Gosto de estudar essa disciplina”
Disciplina
Matemática

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

Por favor, marque a opção de acordo com o seu desempenho
no ensino médio:
Disciplina
Matemática

0

1

2

3

4

5

6

7

133

Por favor, marque a opção de acordo com a sua habilidade nos seguintes conteúdos de matemática:
Conteúdos
Geometria
Plana
Geometria
Espacial
Trigonometria
Progressões
Funções
Análise
Combinatória
Probabilidade
Matemática
Básica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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APÊNDICE 2 - APLICAÇÃO DO TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS
(TALP)

Prezado(a),
Convido-o(a) a participar voluntariamente da pesquisa intitulada “A matemática aplicada na
formação do engenheiro agrônomo e seus reflexos”, que desenvolvo no Programa de
Mestrado em Cognição e Linguagem, na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF), sob a orientação do Prof. Dr. Almy Junior Cordeiro de Carvalho. Sua
participação é essencial para que possamos identificar o perfil acadêmico do aluno do curso
de Agronomia da sua instituição.
Agradeço sua colaboração.
Atenciosamente,
Elaine Estaneck Rangel dos Santos (Mestranda)

Por favor, cite 5 palavras que vêm a sua mente, quando enunciado o termo:
12Matemática

345-
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ANEXO 1 - ESCALA DE PROFICIÊNCIA DE MATEMÁTICA
Ciclo: 9º Ano do Ensino Fundamental/SAEB
*A Prova Brasil não utilizou itens do 9º ano que avaliaram as habilidades do Nível 0 (zero). Os
estudantes do 9º ano com desempenho menor que 200 requerem atenção especial, pois ainda não
demonstram habilidades muito elementares do que aquilo que os alunos deveriam saber.
Nível 1
Desempenho maior ou
igual a 200 e menor que
225.

Os estudantes provavelmente são capazes de:


NÚMEROS
FUNÇÕES

E

OPERAÇÕES;

ÁLGEBRA

E

- Reconhecer o maior ou o menor número em uma coleção de
números racionais, representados na forma decimal.


TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES

- Interpretar dados apresentados em tabela e gráfico de colunas.
Nível 2
Desempenho maior ou
igual a 225 e menor que
250

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes
provavelmente são capazes de:


NÚMEROS
FUNÇÕES

E

OPERAÇÕES;

ÁLGEBRA

E

-Reconhecer a fração que corresponde à relação parte-todo entre
uma figura e suas partes hachuradas;
-Associar um número racional que representa uma quantia
monetária, escrito por extenso, à sua representação decimal;
-Determinar uma fração irredutível, equivalente a uma fração
dada, a partir da simplificação por três.


TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES

- Interpretar dados apresentados em um gráfico de linha simples;
-Associar dados apresentados em gráfico de colunas a uma
tabela.
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Nível 3
Desempenho maior ou
igual a 250 e menor
que 275

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes
provavelmente são capazes de:


ESPAÇO E FORMA

- Reconhecer o ângulo de giro que representa a mudança de
direção na movimentação de pessoas/objetos;
- Reconhecer a planificação de um sólido simples, dado através
de um desenho em perspectiva;
- Localizar um objeto em representação gráfica do tipo planta
baixa, utilizando dois critérios: estar mais longe de um
referencial e mais perto de outro.


NÚMEROS
FUNÇÕES

E

OPERAÇÕES;

ÁLGEBRA

E

- Determinar uma fração irredutível, equivalente a uma fração
dada, a partir da simplificação por sete;
- Determinar a soma, a diferença, o produto ou o quociente de
números inteiros em situações-problema;
- Localizar o valor que representa um número inteiro positivo
associado a um ponto indicado em uma reta numérica;
- Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente
proporcionais, representadas por números inteiros.
 TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES
- Associar dados apresentados em tabela a gráfico de setores;
- Analisar dados dispostos em uma tabela simples;
- Analisar dados apresentados em um gráfico de linha com mais de uma
grandeza representada.
Nível 4
Desempenho maior ou
igual a 275 e menor que
300

Além das habilidades anteriormente
provavelmente são capazes de:


citadas,

os

estudantes

ESPAÇO E FORMA

- Localizar um ponto em um plano cartesiano, com o apoio de malha
quadriculada, a partir de suas coordenadas;
- Reconhecer as coordenadas de um ponto dado em um plano cartesiano,
com o apoio de malha quadriculada;
- Interpretar a movimentação de um objeto utilizando referencial
diferente do seu.


GRANDEZAS E MEDIDAS

- Converter unidades de medidas de comprimento, de metros para
centímetros, na resolução de situação-problema;
- Reconhecer que a medida do perímetro de um retângulo, em uma
malha quadriculada, dobra ou se reduz à metade quando os lados
dobram ou são reduzidos à metade;
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NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES

- Determinar a soma de números racionais em contextos de sistema
monetário;
- Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica de 1º grau
envolvendo números naturais, em situação-problema;
- Localizar números inteiros negativos na reta numérica;
- Localizar números racionais em sua representação decimal.


TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES

- Analisar dados dispostos em uma tabela de dupla entrada.
Nível 5
Desempenho maior ou
igual a 300 e menor que
325

Além das habilidades anteriormente
provavelmente são capazes de:


citadas,

os

estudantes

ESPAÇO E FORMA

- Reconhecer que o ângulo não se altera em figuras obtidas por
ampliação/redução;
- Localizar dois ou mais pontos em um sistema de coordenadas.


GRANDEZAS E MEDIDAS

- Determinar o perímetro de uma região retangular, com o apoio de
figura, na resolução de uma situação-problema;
- Determinar o volume através da contagem de blocos.


NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES

- Associar uma fração com denominador dez à sua representação
decimal;
- Associar uma situação problema à sua linguagem algébrica, por meio
de equações do 1º grau ou sistemas lineares;
- Determinar, em situação-problema, a adição e multiplicação entre
números racionais, envolvendo divisão por números inteiros;
- Determinar a porcentagem envolvendo números inteiros;
- Resolver problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais,
representadas por números racionais na forma decimal.
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Nível 6
Desempenho maior ou
igual a 325 e menor que
350

Além das habilidades anteriormente
provavelmente são capazes de:

citadas,

os

estudantes

 ESPAÇO E FORMA
- Reconhecer a medida do ângulo determinado entre dois
deslocamentos, descritos por meio de orientações dadas por pontos
cardeais;
- Reconhecer as coordenadas de pontos representados no primeiro
quadrante de um plano cartesiano;
- Reconhecer a relação entre as medidas de raio e diâmetro de uma
circunferência, com o apoio de figura;
- Reconhecer a corda de uma circunferência, as faces opostas de um
cubo, a partir de uma de suas planificações;
- Comparar as medidas dos lados de um triângulo a partir das medidas
de seus respectivos ângulos opostos;
- Resolver problema utilizando o Teorema de Pitágoras no cálculo da
medida da hipotenusa, dadas as medidas dos catetos.


GRANDEZAS E MEDIDAS

- Converter unidades de medida de massa, de quilograma para grama, na
resolução de situação problema;
- Resolver problema fazendo uso de semelhança de triângulos.


NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES

Reconhecer frações equivalentes;
Associar um número racional, escrito por extenso, à sua representação
decimal, e vice-versa;
Estimar o valor da raiz quadrada de um número inteiro aproximando-o
de um número racional em sua representação decimal;
Resolver problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais,
com constante de proporcionalidade não inteira;
Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica que contenha
parênteses, envolvendo números naturais;
Determinar um valor monetário obtido por meio de um desconto ou um
acréscimo percentual;
Determinar o valor de uma expressão numérica, com números
irracionais, fazendo uso de uma aproximação racional fornecida.


TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES

- Resolver problemas que requerem a comparação de dois gráficos de
colunas.
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Nível 7
Desempenho maior ou
igual a 350 e menor que
375

Além das habilidades anteriormente
provavelmente são capazes de:

citadas,

os

estudantes

 ESPAÇO E FORMA
- Reconhecer ângulos agudos, retos ou obtusos de acordo com sua
medida em graus;
- Reconhecer as coordenadas de pontos representados num plano
cartesiano localizados em quadrantes diferentes do primeiro;
- Determinar a posição final de um objeto, após a realização de rotações
em torno de um ponto, de diferentes ângulos, em sentido horário e antihorário;
- Resolver problemas envolvendo ângulos, inclusive utilizando a Lei
Angular de Tales sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo;
- Resolver problemas envolvendo as propriedades de ângulos internos e
externos de triângulos e quadriláteros, com ou sem justaposição ou
sobreposição de figuras;
- Resolver problema utilizando o Teorema de Pitágoras no cálculo da
medida de um dos catetos, dadas as medidas da hipotenusa e de um de
seus catetos.
 GRANDEZAS E MEDIDAS
- Determinar o perímetro de uma região retangular, obtida pela
justaposição de dois retângulos, descritos sem o apoio de figuras;
- Determinar a área de um retângulo em situações-problema;
- Determinar a área de regiões poligonais desenhadas em malhas
quadriculadas;
- Determinar o volume de um cubo ou de um paralelepípedo retângulo,
sem o apoio de figura;
- Converter unidades de medida de volume, de m3 para litro, em
situações-problema;
- Reconhecer a relação entre as áreas de figuras semelhantes.
 NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES
- Determinar o quociente entre números racionais, representados na
forma decimal ou fracionária, em situações-problema;
- Determinar a soma de números racionais dados na forma fracionária e
com denominadores diferentes;
- Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica de 2º grau,
com coeficientes naturais, envolvendo números inteiros;
- Determinar o valor de uma expressão numérica envolvendo adição,
subtração, multiplicação e/ou potenciação entre números inteiros;
- Determinar o valor de uma expressão numérica com números inteiros
positivos e negativos;
- Determinar o valor de uma expressão numérica com números
racionais;
- Comparar números racionais com diferentes números de casas
decimais, usando arredondamento;
- Localizar na reta numérica um número racional, representado na forma
de uma fração imprópria;
- Associar uma fração à sua representação na forma decimal;
- Associar uma situação problema à sua linguagem algébrica, por meio
de inequações do 1º grau;
- Associar a representação gráfica de duas retas no plano cartesiano a

140

um sistema de duas equações lineares e vice-versa;
- Resolver problemas envolvendo equação do 2º grau.
 TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES
- Determinar a média aritmética de um conjunto de valores;
- Estimar quantidades em gráficos de setores;
- Analisar dados dispostos em uma tabela de três ou mais entradas;
- Interpretar dados fornecidos em gráficos envolvendo regiões do plano
cartesiano;
- Interpretar gráficos de linhas com duas sequências de valores

Nível 8
Desempenho maior ou
igual a 375 e menor que
400

Além das habilidades anteriormente
provavelmente são capazes de:

citadas,

os

estudantes

 ESPAÇO E FORMA
- Resolver problemas utilizando as propriedades das cevianas (altura,
mediana e bissetriz) de um triângulo isósceles, com o apoio de figura.
 GRANDEZAS E MEDIDAS
- Converter unidades de medida de capacidade, de mililitro para litro,
em situações-problema;
- Reconhecer que a área de um retângulo quadruplica quando seus lados
dobram;
- Determinar a área de figuras simples (triângulo, paralelogramo,
trapézio), inclusive utilizando composição/decomposição.
 NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES
- Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica do 1° grau,
com coeficientes racionais, representados na forma decimal;
- Determinar o valor de uma expressão numérica envolvendo adição,
subtração e potenciação entre números racionais, representados na
forma decimal;
- Resolver problemas envolvendo grandezas inversamente
proporcionais.

Nível 9
Desempenho maior ou
igual a 400

Além das habilidades anteriormente
provavelmente são capazes de:

citadas,

os

estudantes

 ESPAÇO E FORMA
- Resolver problemas utilizando a soma das medidas dos ângulos
internos de um polígono.
 NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES
- Reconhecer a expressão algébrica que expressa uma regularidade
existente em uma sequência de números ou de figuras geométricas.
Disponível em:
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/escala_proficiencia/2013/esc
alas_ensino_fundamental_2013.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2017.

