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EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO: Estudantes recém ingressos em cursos da área de computação geralmente apresentam bastante
dificuldade na aprendizagem de conteúdos que abrangem fundamentos de algoritmos, Matemática e lógica de
programação. Some-se a isso a complexidade de questões inerente a área. Neste cenário, muitos estudantes
apresentam dificuldades em aprender os conteúdos e organizarem seu tempo de forma eficaz e produtiva. Nesse
sentido, como forma de superação ou mitigação desses problemas aplicamos uma pesquisa junto a estudantes do
Ensino Médio do Instituto Federal do Pará. Esta teve como objetivo investigar os impactos junto aos participantes do
uso da técnicas de estudo e gestão do tempo de Feymman, Pomodoro, Repetição Espaçada no ensino de
fundamentos de matemática e algoritmos no curso técnico integrado ao ensino médio do Instituto Federal do Pará ,
buscando-se dessa forma, conduzir os estudantes a um melhor gerenciamento pessoal e maior produtividade de
fundamentos de Matemática algoritmos e lógica de programação. A metodologia deste trabalho configura-se, quanto
à natureza, como pesquisa aplicada, tendo finalidade exploratória, pois pretende-se ampliar a compreensão do
problema investigado.

ABSTRACT: Newcomers to courses in the area of computing generally have a difficult time learning content that
covers fundamentals of algorithms, mathematics, and programming logic. Add to that the complexity of issues
inherent in the area. In this scenario, many students find it difficult to learn the content and organize their time
effectively and productively. In this sense, as a way of overcoming or mitigating these problems, we applied a survey
among students of the High School of the Federal Institute of Pará. The purpose of this study was to investigate the
impacts of Feymman, Pomodoro, Spacial Repetition in the teaching of fundamentals of mathematics and algorithms in
the technical course integrated to the high school of the Federal Institute of Pará, seeking in this way, to lead the
students to a better personal management and greater productivity of fundamentals of Mathematical algorithms and
logic of programming . The methodology of this work is configured, as regards nature, as applied research, having an
exploratory purpose, since it is intended to broaden the understanding of the problem investigated.

1. Introdução

O modelo tradicional de ensino centrado no professor como transmissor conhecimentos de, conforme apontam várias
pesquisas passa por uma grave crise. As novas gerações de estudantes anseiam por um modelo de ensino mais
flexível, colaborativo e inovador. Nesse contexto, a utilização de técnicas de aprendizagem e de gestão do tempo
podem contribuir de forma efetiva para melhoria do desempenho e superação dos obstáculos que prejudicam a
aprendizagem.
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Estudantes da área de computação precisam adquirir habilidades em várias áreas, citando-se como exemplo
algoritmos, programação, lógica computacional, redes de computadores, entre outras (ACM/IEEE, 2005). Entretanto,
isso não tem sido observado na rotina acadêmica, segundo mostram vários estudos sobre evasão escolar.

O conjunto de competências que a área de programação requer, particularmente as relacionados ao uso adequado do
raciocínio lógico e matemático para resolução de problemas, seguramente é um dos maiores desafios, enfrentados
pelos estudantes recém ingressos nos cursos da área de computação, especificamente no curso de técnico de
Informática integrado ao ensino médio. Esta falta de habilidade causa muitos problemas que se refletem nos baixos
índices de aprovação e abandono do curso.

Nesse sentido, surgiu a questão norteadora desse trabalho técnicas de gestão do tempo poderia contribuir para
melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes recém ingressos na área de computação em relação as práticas
tradicionais de ensino

Portanto, buscar formas eficientes, que contribuam na melhoria e superação de problemas de aprendizagem é
fundamental. Esse fato, conduziu o direcionamento deste trabalho a análise e aplicação de Metodologias Ativas de
aprendizagem e técnicas de gestão do tempo no processo de ensino-aprendizagem de fundamentos de Matemática,
algoritmos e lógica de programação. Dessa forma, trabalhou-se com a técnica de gestão de tempo Pomodoro e as
técnicas de aprendizagem Repetição Espaçada e Feynman e ainda acrescentamos a técnica de Just-in-Time
Teaching (JiTT).

2. Técnica de Estudo e Gestão da
Aprendizagem

Neste capítulo apresenta-se as técnicas de estudo e gestão do tempo Feymman, Pomodoro, Repetição Espaçada e
Just-in-Time Teaching utilizadas neste trabalho. As informações apresentadas neste capítulo foram extraídas a partir
de uma revisão ad hoc da literatura.

2.1 Técnica Fyenman

Aprender um conteúdo novo pode levar muito tempo, esforço e dedicação. Além do mais, deve-se estudar de forma
correta; caso contrário, corre-se o risco de não fixar os conteúdos de forma prolongada o que pode levar ao rápido
esquecimento do assunto estudado. Nesse cenário, uma alternativa para auxiliar na superação da dificuldade de
aprendizagem é por meio da aplicação da técnica Feynman, um paradigma mental elaborado por Richard Feymman,
físico americano vencedor do prêmio Nobel em 1965. Essa técnica consiste nos seguintes passos:

2.1.1. Escolha um Tema e Comece a se Dedicar a esse Assunto - defina um conteúdo a ser aprendido e escreva tudo
que souber sobre esse assunto, preferencialmente, utilizando caneta e papel, posteriormente acrescente as
curiosidades que for encontrando. Incluía nas anotações novos detalhes e características observadas sobre o assunto
e assimiladas ao longo dos dias. Nesta etapa o aspecto mais importante é desenvolver o raciocínio lógico, que servirá
de base para o entendimento do problema ou assunto pesquisado.

2.1.2. Escreva de Forma Simples como se Estivesse Ensinando a uma Criança - escreva da forma mais simples
possível como se estivesse falando para uma criança, mesmo que isto possa lhe parecer desnecessário e/ou absurdo.
É comum para as crianças no processo de aprendizagem fazerem muitos questionamentos a respeito do porquê de tal
coisa ser assim e nesse momento o uso de analogias ou exemplos lúdicos para explicar o assunto torna mais fácil a
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sua compreensão.

Dessa forma, assegure-se de que esteja usando uma linguagem simples sem jargões ou expressões técnicas
complicadas. Explique tudo com riqueza de detalhes, sem omissões, pois em nosso entendimento pode está tudo
claro, porém para um leigo pode não está evidente.

2.1.3. Pesquise mais Informações sobre o Tema Escolhido - na etapa anterior (2), mais informações foram
adicionadas, porém é possível que algumas lacunas de conhecimento não tenham sido preenchidas por completo.
Aspectos esquecidos ou que não se conseguiu explicar suficientemente bem.

Esse é o momento em que tudo começa a fazer sentido em que de fato aprendemos o assunto. Caso observe que
ainda falta alguma informação para a compreensão do assunto, volte a pesquisar sobre o que ainda falta compreender
e escreva no papel, porém apenas o suficiente para explicar o assunto de uma maneira simples que até uma criança
possa entender.

Quando não restarem mais dúvidas e o assunto for completamente compreendido volte ao texto original e continue a
escrever novas explicações nele.

2.1.4. Revise e Simplifique Ainda Mais - realizadas todas as etapas anteriores, revise o que escreveu e simplifique
ainda mais. Certifique-se novamente de que não usou nenhum termo demasiado técnico associado com o assunto
que está lhe causando dúvida quanto ao entendimento.

Leia tudo em voz alta; escute com atenção o que foi escrito e caso perceba que o entendimento não ficou tão
compreensível simplifique ainda mais o assunto.

Faça correlações para explicar o assunto, pois isso ajuda a esclarecer ainda mais o conteúdo estudado. Esta é a
prova de que se está realmente dominando aquele tema.

3. Técnica Pomodoro

Na década de 1980 Francesco Cirillo criou a técnica Pomodoro com o propósito de gerir melhor o tempo gasto em
suas tarefas, de maneira a eliminar distrações e possibilitando a realização de atividades por intermédio de foco e
disciplina, e em paralelo diminuindo a ansiedade e aumentando a determinação e motivação para atingir suas metas.
Para Cirillo (2007), o processo compõe-se de cinco fases conforme a Tabela 01:

Tabela 1 - As etapas da Técnica Pomodoro

O que Quando Porque
Planejamento No inicio do dia Para decidir sobre as atividades do dia

Rastreamento Durante todo o dia Para coletar dados brutos sobre o esforço despendido ou outras
métricas de interesse

Registros No final do dia Para compilar um arquivo de observações diárias
Processamento No final do dia Para transformar dados brutos em informações

Visualização No final do dia Para apresentar as informações em um formato que facilita o
entendimento e esclarece os caminhos para a melhoria

Para utilizar este método é bastante simples o desenvolvedor da técnica utiliza para controlar o tempo um cronômetro
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no formato de tomate (fato que deu origem ao nome Pomodoro), esse instrumento é a maneira de registrar o
progresso realizado.

Para cada atividade, o cronometro é inicializado com um tempo de 25 minutos. Logo, alguns passos são importantes
para alcançar a eficácia com a técnica: (i) Um Pomodoro não deve ser interrompido; (ii) um Pomodoro equivale a 25
minutos ininterruptos de estudo; (iii) um Pomodoro não pode ser dividido em pequenas partes, pois não existe meio ou
dois terço de um Pomodoro.

A regra diz que um Pomodoro é indivisível, logo se um Pomodoro por algum motivo for interrompido este deve ser
descartado por inteiro; e então um novo Pomodoro deverá ser criado. Quando o Pomodoro (cronometro) disparar o
som do alarme, marque com um ‘X’ na tarefa objeto de estudo e faça um intervalo de 5 minutos (CIRILLO, 2007).

Tendo realizado 4 (quatro) Pomodoros seguidos, faça um intervalo maior de 30 minutos. Com esse intervalo maior
busca-se relaxar a partir da realização de atividades simples, tendo dessa forma o estudante mais tempo para
assimilar o conteúdo estudado.

Nos intervalos dos Pomodoros não é recomendado a realização de atividades que demandem elevado esforço mental
e criatividade, sejam em intervalos curtos de 5 minutos ou maiores de 30 minutos, pois tal esforço pode dificultar a
criatividade e a disposição para realização eficaz dos futuros Pomodoros.

O processo de consulta e registro dos Pomodoros utiliza uma planilha, no formato digital ou folha de papel, nestes
serão realizadas as anotações das atividades que serão realizadas e o número de Pomodoros necessários para
realizar tais atividades.

Ao conhecer a essência de cada atividade, e o número de Pomodoros gastos em cada tarefa, o usuário dessa técnica
pode melhora-la, criando mecanismos para utilizar melhor seu tempo e gerir de forma mais eficiente suas
interrupções.

Para Cirillo (2007), as interrupções podem ser causadas por fatores internos, isto é pelo próprio usuário da técnica, ou
por fatores externos como por exemplo um colega, familiar ou qualquer outra pessoa que precise de alguma coisa,
perguntar algo, atender um telefone que toca ou um alerta de uma nova mensagem das redes sociais. As interrupções
internas são causadas por nós próprios como por exemplo a necessidade de comer ou beber, a necessidade acessar
a internet para atualizar a rede sócial, ou então verificar algo que pareça ser mais urgente do que o estudo, isto é, a
interrupção parte diretamente do indivíduo que está realizando o Pomodoro.

Criar mecanismo para controlar essas distrações é fundamental para conseguir sucesso com a técnica e assim ser
mais produtivo. Quanto as interrupções externas é necessário manter o foco e determinação para concluir cada
Pomodoro, tendo em vista que estas são as formas mais eficientes de combater a falta de concentração. Portanto,
algumas atitudes do usuário da técnica precisam ser incorporadas como por exemplo, saber dizer não, pedir para
aguardar por um momento, essas são formas de eliminar as interrupções externas e evitar a perda de um Pomodoro.

A técnica Pomodoro pode ser utilizada para diversas finalidades, como por exemplo educação e trabalho, vida
pessoal, entre outras. Estudantes podem se beneficiar com a técnica ao utiliza-la para leitura, escrita de artigos,
realização de trabalhos escolares e manter um registo das suas atividades. Professores podem empregar a técnica
para organizar o tempo da aula, definindo o momento dos intervalos entre cada explicação, correção de trabalhos e
provas entre outras.

4. Técnica de Repetição Espaçada
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No final da década de 1800, Hermann Ebbinghaus um cientista alemão elaborou e estudou uma lista de silabas sem
sentido e posteriormente mensurou quanto levaria para esquecer o que havia sido estudado e depois reaprendê-las
novamente. Esse experimento altamente tedioso e, aparentemente, sem sentido realizado por Ebbinghaus teve como
resultado a recitação da memória de 2.5 silabas sem sentido por segundo que foram repetidas várias vezes de forma
a manter um ritmo mental atlético digno de causar espanto e admiração a estudantes estrangeiros de conjugação de
verbos, Ebbinghaus treinou nesse ritmo por mais de um ano.

Assim, para demonstrar que os resultados obtidos não eram sorte ou acidente, Ebbinghaus repetiu todos seus
experimentos três anos após ter realizado o primeiro, obtendo os mesmos resultados alcançados no primeiro
experimento. Posteriormente, em 1885, Ebbinghaus publicou um trabalho intitulado “Memória: uma contribuição para a
psicologia experimental”. O resultado desse trabalho é o desenvolvimento da Curva de Esquecimento Ebbinghaus.

No século XIX professores utilizavam como método de apoio a aprendizagem o uso de cartões de papel, esse método
consistia em pôr em um dos lados do cartão o conteúdo a ser aprendido e no verso do cartão a resposta ou
explicação. Ao longo dos anos esse método foi sendo aperfeiçoado por vários estudiosos, como é o caso do jornalista
alemão Sebastian Leitner que na década 1970 desenvolveu o processo para agendar flashcards, para mostrar o
cartão ao aprendiz e este responder.

No Sistema Leitner se o aprendiz acertasse a resposta, o cartão era colocado em um bloco de cartões estudados,
senão o cartão era colocado no bloco de cartões a serem revisados. Na década de 1987 o pesquisador Piotr Wozniak
utilizou tal abordagem para desenvolver um algoritmo o qual denominou de SuperMemo que posteriormente teve sua
lógica utilizada em programas de computador, com o propósito de auxiliar no processo de memorização de conteúdos
considerados muito difíceis, como por exemplo medicina e línguas (cite-se a exemplo os idiomas japonês e russo).
Atualmente, existem muitos sistemas, sites e aplicativos que utilizam essa metodologia (TenguGo hangul,
SuperMemo, Anki, Duolingo, Memrise).

Ebbinghaus foi o primeiro a delinear uma curva de aprendizado, esse pesquisador encontrou muitos padrões na
atividade mental humana, entre suas observações originais, havia uma em particular que relatava o efeito positivo do
espaçamento sobre a aprendizagem. Por intermédio de seus estudos Ebbinghaus comprovou que é possível melhorar
substancialmente a aprendizagem espaçando adequadamente as sessões de estudos.

As pesquisas de Ebbinghaus ajudaram a investigar detalhes tedioso a respeito do que de fato é necessário para que
pudéssemos programar um computador para calcular a curva do esquecimento e o tempo ideal para realização das
revisões e/ou intervalos entre um estudo e outro.

Está é a grande ideia por trás dos softwares de repetição espaçada “faça a mesma pergunta várias vezes, porém em
intervalos cada vez maiores”. A máquina inicia perguntando uma vez e gradativamente vai aumentando o tempo para
repetir a pergunta, dessa forma os indivíduos passam a se lembrar do que foi estudado razoavelmente bem.

Os intervalos entre uma pergunta e outra vão se expandindo por dias, semanas, meses e por fim anos. Quando a
memória é formada e encaminhada para a memória de longo prazo, esta eventualmente precisará de um exercício
para manter o que foi registrado preservado e apto de ser relembrado.

Segundo Filho e Simon (2012) mesmo após as evidências cientificas dos benefícios do espaçamento, alterar as
práticas de ensino mostrou-se extremamente complexo. Para Delaney et al (2010), em contraste as evidências
cientificas professores universitários e do Ensino Médio por vezes ensinam o conteúdo de forma linear, sem
repetições e/ou revisões do assunto no tempo adequado.

Para Rohrer (2009) os livros didáticos de matemática poderiam utilizar uma abordagem de revisar e espaçar, no
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entanto, frequentemente apresentam os conteúdos de matemática de maneira não espaçada e tampouco uniforme.

A ideia por trás da repetição espaçada é muito simples, consiste em revisar o conhecimento no tempo adequado após
inicialmente tê-lo apreendido, no entanto antes que seja preciso reaprende-lo por completo, logo a retenção do
conhecimento aumentará significativamente (TOPPINO; GERBIER 2014).

Dessa forma, para alcançar resultados satisfatórios a longo prazo faz-se necessário rever o conteúdo aprendido em
intervalos crescentes. A repetição espaça pode ser empregada em uma variedade de conteúdo. É um sistema que
funciona devido a forma como o cérebro funciona, independente da especificidade do assunto abordado.

Ainda que as particularidades sejam diferentes para cada indivíduo, a curva de esquecimento se aplica a todos. Em
razão disso, faz-se necessários, após compreender os conceitos básicos, passar a reorganizar o aprendizado para o
uso da repetição espaçada.

A repetição espaçada não se aplica em atividades que exigem habilidades muito complexas a exemplo da matemática
avançada, no entanto, isso não inviabiliza sua aplicação, porém é necessário de fato descontruir a aptidão em partes
menores e especificas, as quais serão aprendidas e memorizadas por meio de Sistema de Repetição Espaçada
(SRC).

A repetição espaçada pode ser utilizada sem o emprego de softwares, para isto será necessário o desenvolvimento de
um sistema de flashcards de repetição espaçada usando o “sistema Leitner”.

A princípio é uma implementação simples que consiste no emprego de caixas com indicação das datas das futuras
revisões. Por exemplo, a primeira caixa é revisada diariamente, enquanto que a segunda a cada 3 dias, a terceira
caixa a cada 5 dias e assim sucessivamente.

Quando o cartão é respondido corretamente, este é deslocado na caixa seguinte, e caso o estudante não consiga
responder a pergunta de um flaschard contido em uma determinada caixa o cartão é devolvido para a caixa anterior.
Essa abordagem manual permite obter uma boa aproximação aos softwares de repetição espaçada populares como é
o caso do Anki e SuperMemo.

5.Just-in-Time Teaching (JiTT)

No início da década de 1990 os pesquisadores Gregor Novak e Andrew Gavrin testaram uma metodologia de ensino,
denominada Just-in-Time Teaching, cujo propósito fundamental é auxiliar os alunos a aceitarem a responsabilidade
pela sua aprendizagem, além de previamente analisar as dificuldades do aluno quanto ao material utilizado nas aulas,
de maneira a possibilitar que o professor organize aulas especificas para atender determinados perfis de alunos. Para
Novak e Middendoft (2004), os objetivos principais do ensino Just-in-Time são:

Potencializar a efetividade do aprendizado em sala de aula, estimulando uma maior comunicação entre professores e
alunos;

Organizar o tempo fora e dentro de sala de aula, por meio da recomendação de tarefas de leitura prévias e de
exercícios colaborativos executados durante as aulas, para potencializar a aprendizagem;

Organizar e acompanhar atividades em equipes, isto é, os aprendizes estudam em grupo (com os instrutores ou
colegas) de modo que consigam reter a maior quantidade possível de conhecimento ao final disciplina.
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O ensino Just-in-Time pode ser dividido em duas etapas: tarefas pré-aula, que compreendem a resolução de
problemas antes das aulas; e aulas expositivas interativa. Ao longo da aula os alunos são separados em grupos para
que de forma colaborativa resolvam os problemas. Novak e Middendorf (2004) especificaram as tarefas que os
professores podem organizar, por meio da internet, em três categorias:

• Tarefas de organização para as aulas;

• Disponibilizar tutorias e apostilas sobre práticas e aplicações frequentes de sala de aula, com links de sites,
para a posterior leitura dos aprendizes;

• Fornece exemplos por intermédio de demonstrações e listas de exercícios, como atividade extraclasse para os
aprendizes realizarem.

Os conteúdos acessíveis pela internet, desempenham o papel de recursos de comunicação, organização e
fornecimento da informação junto aos aprendizes. Para Novak e Middendorf (2004), a partir do momento que os
aprendizes tem acesso a determinados conteúdos antes das aulas estes aprendem mais com a explicação do
professor, tendo em vista que aprendem de forma mais significativa quando sabem quando, onde e por que vão
utilizar os conteúdos que estão estudando.

O conhecimento prévio das respostas por parte dos alunos para as aulas expositivas interativas possibilitam que o
professor estruture o ensino de modo a comtemplar às necessidades dos alunos, contribuindo para aulas mais
eficazes. Em relação as aulas com atividade colaborativa em que os aprendizes desenvolvem tarefas de resolução de
problemas em grupo, estas têm o objetivo de potencializar no aprendiz aptidões de comunicação e pensamento
crítico, pois por intermédio das interações entre os aprendizes ocorre uma vasta negociação de significados de
conceitos ao tentarem explicar suas ideias aos seus colegas de grupo.

Após as aulas os aprendizes recebem os textos sobre o que foi discutido em sala de aula e suas aplicações práticas
mais frequentes o que representa um elemento engajador ao estudo dos assuntos abordados em sala de aula.
Some-se a isso as simulações e listas de exercícios que são empregadas para incentivar os alunos a adquirirem o
hábito do estudo autônomo, fazendo com que estes assumam a responsabilidade pela sua aprendizagem.

6.METODOLOGIA

A pesquisa configura-se, quanto à natureza, como pesquisa aplicada, tendo finalidade exploratória, pois pretende-se
ampliar a compreensão do problema investigado (GIL, 2002). Quanto aos procedimentos e técnicas empregadas,
caracteriza-se como pesquisa-ação. A pesquisa foi realiza em uma instituição da rede pública de ensino, em uma
turma, do Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio.

Participaram do experimento 10 alunos com menor rendimento acadêmico. Para os participantes foram aplicados
questionários antes e após da utilização das Técnica Pomodoro e sobre as técnicas de estudo e/ou aprendizagem
Feynman e de Revisão Espaçada, ou seja, os pré testes foram aplicados com apenas a aprendizagem dos alunos por
meio da aula expositiva, e os pós teste com o uso das técnicas de gestão do tempo e da aprendizagem, tanto os
questionários do pré e do pós testes tinha um total de 10 questões.

A respeito, das fases do trabalho, este, foi organizado em seis etapas: (i) definição e planejamento das ações a serem
executadas; (ii) elaboração dos matérias instrucionais (iii) oficina sobre gerenciamento do tempo utilizando a Técnica
Pomodoro e sobre as técnicas de estudo e/ou aprendizagem Feynman e de Revisão Espaçada; (iv) aplicação de
questionários qualitativos e quantitativos; (v) analise dos resultados, (vi) documentação e publicação dos resultados.

Procedimentos de aplicação das etapas da pesquisa no passo a passo do pré e pós testes:
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(i) teste de conhecimento com 10 questões para analisar e mensurar o conhecimento prévio dos alunos sobre
fundamentos de Matemática algoritmos e lógica de programação;

(ii) intervenção - Nesta etapa, os participantes aprenderam a utilizar as técnicas Fyenman, Pomodoro e de Revisão
Espaçada, durante o período de cinco meses analisou-se o rendimento acadêmico dos participantes. Os alunos foram
instruídos a utilizarem as técnicas de estudo e de gestão do tempo e conforme a necessidade realizarem algumas
pequenas adaptações para melhor atender suas realidades. Nesta fase, cada participante teve que utilizar todas as
técnicas concomitantemente.

(iii) teste de conhecimento (pré e pós-teste), aplicados antes e após a etapa de intervenção, avaliou-se a capacidade
de compreensão e explanação dos alunos em relação as questões básicas de Matemática algoritmos e lógica de
programação.

(iv) tabulação dos dados e análises estatísticas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 2 apresenta os dados do pré e pós-teste utilizado para avaliar o nível de conhecimentos dos estudantes
sobre fundamentos de Matemática algoritmos e lógica de programação, para tal aplicou-se metodologias ativas de
aprendizagem em conjunto com técnicas de gestão do tempo.

Tabela 2 - Pré e pós-teste, técnicas de aprendizagem e gestão do tempo

Grupo Ano Total de
Alunos

Acertos
Compreensão

Acertos
Explanação

Erros
Compreensão

Erros
Explanação

Pré-teste 2014 10 28,5% 15% 71,5% 85%
Pós-teste 2014 10 60% 54% 40% 46%
Diferença - 0 +31,5% +39% -31,5% -39%

Observa-se na tabela 2, uma diferença positiva entre o pré e pós-teste na ordem de 31,5% para a variável Acertos
Compreensão. Também, nota-se que a variável Erros – Explanação, também apresentou diferença na ordem de -39%
entre o pré e pós-teste, ou seja, no pós-teste os participantes conseguiram resultados melhores em face de terem
conseguido explicar oralmente a solução dos problemas aplicados.

Na Tabela 3, são apresentados os resultados do pré e pós-teste aplicados. Esta tabela apresenta os objetivos
específicos das questões e as variáveis percentual de erros e percentual de acertos.

A questão 1 tem como objetivo específico que o participante solucione o problema e explique corretamente os passos
que o levaram a determinado resultado. A questão 1 apresenta um percentual de acertos no pré-teste de 55% e um
percentual de acertos no pós-teste de 86%.

O aumento de 31% no percentual de acertos, observado na questão 1 no pós-teste mostra uma melhora significativa
destes participantes em questões que cobram a realização de uma determinada sequência de passos. Em analisa as
questões 2 e 3 da Tabela 3, nota-se uma diferença expressiva do pré-teste para o pós-teste, com percentuais de
aumentos no pós-teste na ordem de 30% para ambas as questões.
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Tabela 3 - Questões do pré e pos-teste – Ensino Médio 2014

Objetivos Questão Acertos
pré-teste

Acertos
pós-teste Diferença

Realizar uma sequência de passos 1 55% 86% +31%
Identificar os passos corretos 2 35% 65% +30%
Interpretar e executar comandos com variáveis e
estrutura de repetição 3 30% 60% +30%

Usar corretamente operadores lógicos e
relacionais. 4 40% 90% +50%

Resolver expressões com adição e
multiplicação. 5 55% 85% +30%

Resolver equação de 1º grau. 6 40% 75% +35%
Resolver equação de 1º grau. 7 20% 45% +25%
Usar Lógica na resolução de problema 8 30% 70% +40%
Usar Lógica na resolução de problema 9 35% 75% +40%
Usar Lógica na resolução de problema 10 40% 85% +45%

Considerando as 10 questões analisadas na Tabela 3, em todas as questões houve aumento do percentual de acertos
para mais. A questão que apresentou menor aumento, foi a questão 7 (Resolver equação do 1º grau) com acréscimo
positivo de 25% no pós-teste. Seguindo na análise quantitativa, observa-se que não houve decréscimo nas
porcentagens do pós-teste.

5-Conclusão

A aplicação das técnicas de gestão do tempo de e gestão do tempo de Fyenman, Pomodoro e Repetição Espaçada
contribuem positivamente no processo de aprendizagem dos fundamentos de Matemática, algoritmos e Lógica de
Programação, conforme a análise das respostas, as técnicas tiveram um papel importante, segundo destacaram os
sujeitos das pesquisas, por possibilitarem a execução de determinadas tarefas automaticamente, como delimitação
dos horários de estudo, verificação e acompanhamento das tarefas , revisão de um determinado conteúdo no tempo
adequado antes do seu esquecimento, acompanhamento das tarefas realizadas em grupo e o desempenho
individualizado de cada membro da equipe. Portanto, infere-se as técnicas de gestão do tempo e da aprendizagem um
papel importante na melhora do rendimento dos alunos nos conteúdos de Matemática e computação, ambos, recém
ingressos nos cursos da área de informática do Instituto Federal do Pará, objetos desta pesquisa.

O emprego de metodologias ativas de aprendizagem e técnicas de gestão do tempo ajudou consideravelmente os
participantes deste trabalho que melhoraram significativamente sua capacidade de abstração e resolução de
problemas.

Dessa forma, a partir desse experimento acredita-se que ele possa conduzir a uma melhor experiência para os alunos
e possa auxiliar positivamente no ensino-aprendizagem de fundamentos de Matemática algoritmo e lógica de
programação.
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