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1. RESUMO  

Disciplinas da Matemática nos cursos de Engenharia são as que apresentam o 

maior índice de reprovação. Neste Projeto de Iniciação Científica nos baseamos na 

teoria A Matemática no Contexto das Ciências (MCC) e relacionamos os conceitos 

da Matemática Básica com os conteúdos ministrados na disciplina Vetores e 

Geometria Analítica (VGA), como estabelece a etapa precedente da metodologia 

Dipcing (Diseño de programas de estúdio de matemáticas em carreras de 

ingeniería). Além disso, analisaremos também, o desempenho dos alunos 

ingressantes pelo processo seletivo no curso de Engenharia de uma Instituição da 

Grande São Paulo e poderemos perceber quais assuntos, utilizados em VGA, são 

ou não de domínio dos estudantes. O produto final dessa iniciação é, estabelecer, a 

partir dos resultados obtidos, uma proposta de intervenção para tentar sanar as 

dificuldades que os alunos já têm ao ingressarem na universidade e, dessa forma, 

tentar diminuir os índices de retenção nesta disciplina e, também, dar base para 

reformular a mesma nos moldes da MCC. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Esse estudo baseou-se na teoria A Matemática no Contexto das Ciências (MCC) de 

Patrícia Camarena. Camarena (2013), expõe que, para a MCC, os processos de 

ensino e de aprendizagem podem ser concebidos como um sistema no qual 

intervêm as cinco fases da teoria: curricular, didática, cognitiva, epistemológica e 

docente. Na fase curricular, preocupa-se com a reflexão a respeitos dos programas 

para as disciplinas de Matemática em cursos de graduação que não visam à 

formação de matemáticos, por exemplo, a Engenharia. Essa fase da MCC conta 

com uma metodologia própria, a Dipcing que apresenta três etapas: central, 

precedente e consequente (LIMA, et al, 2016).  

A iniciação da qual estamos tratando dedicou-se a fase curricular, focado na etapa 

precedente, com algumas adaptações. 

 

3. OBJETIVOS 

Tendo em vista o que foi citado, os objetivos do estudo em questão são: 

 Evidenciar quais os conceitos básicos da Matemática que estão presentes nos 

conteúdos de Vetores e Geometria Analítica; 



 Verificar quais desses conceitos estão presentes no currículo do Ensino Básico 

definido pelo MEC; 

 Verificar quais desses conceitos são contemplados no processo seletivo de 2017 

da Instituição em análise; 

 Verificar o desempenho dos alunos ingressantes no curso de Engenharia da 

Instituição em análise, no processo seletivo, referentes a esses conteúdos; 

 Planejar, preparar e propor uma estratégia de intervenção para sanar as 

dificuldades evidenciadas nas análises realizadas anteriormente. 

 

4. METODOLOGIA 

Como foi descrito anteriormente, esse estudo de Iniciação Científica teve por base a 

metodologia Dipcing da fase curricular da MCC.  

Tal metodologia é dividida em três etapas: central, precedente e consequente.  

A etapa precedente, segundo Camarena (2002), visa detectar o nível de 

conhecimentos matemáticos que os alunos ingressantes possuem, e afirma que tais 

conteúdos estão divididos em dois temas:  

a) Temas que o estudante deve conhecer e que é capaz de estudá-los por 
si mesmo, com uma simples orientação bibliográfica por parte do professor; 
b) Temas que devem ser conhecidos e manipulados com habilidade pelo 
aluno e que devem ser inclusos como parte propedêutica na elaboração dos 
programas de estudo das disciplinas matemáticas presentes no início do 
curso. (CAMARENA, 2002, p. 9 - tradução nossa). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, foi realizado uma análise de quais conteúdos da Matemática Básica 

são necessários para a disciplina VGA. Em seguida, classificamos esses conteúdos 

como diretos e indiretos: 

 Indireto: aqueles auxiliares, que de certa maneira, são mais elementares e 

que os estudantes são capazes de estudar por si mesmo. 

 Direto: aqueles fundamentais, que devem ser conhecidos e manipulados com 

habilidade pelo aluno. 

A próxima etapa será realizar uma análise do processo seletivo de ingresso na 

universidade para verificar se contemplam esses conteúdos e como eles são 

abordados. A partir daí, uma análise do desempenho dos alunos ingressantes 

poderá nos dar subsídios para elaborar uma proposta de intervenção que busque 

sanar as deficiências com as quais os estudantes começam o curso, o que poderá 

possibilitar a eles um melhor aproveitamento da disciplina e do curso como um todo.  



6. RESULTADOS PRELIMIARES 

Ao classificar os conteúdos da Matemática Básica utilizados na disciplina VGA, 

construímos uma quadro que expõe tais conteúdos, os assuntos abordados por eles, 

seu detalhamento e sua classificação (direto ou indireto). O Quadro 1, apresentado a 

seguir, exemplifica conteúdos que classificamos. 

Quadro 1 – Exemplos de tema da Matemática Básica mobilizada em VGA 

Tema Assunto Detalhamento Classificação 

Manipulação 
algébrica 

operações com 
frações 

adição, subtração, 
multiplicação e divisão 

indireto funções de segundo 
grau 

gráfico 

máximo e mínimo 

raízes 

produto notáveis e 
fatoração 

primeiro e segundo graus 

Sistemas de 
equações 
Lineares 

definição   

direto 
resolução 

substituição 

escalonamento 

 

Os próximos passos serão analisar como esses conteúdos são contemplados no 

processo seletivo da Instituição em análise e o respectivo desempenho dos alunos. 

Com esses resultados, será possível desenvolver uma proposta de intervenção que 

tente sanar as dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

Os estudos dessa Iniciação serão aplicados na disciplina VGA no próximo ano letivo, 

o que dará base para reformular a disciplina nos moldes da MCC. 
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