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RESUMO: Esta comunicação relata uma pesquisa em andamento, na qual, pretendemos identificar

possíveis causas para os altos índices de reprovação e evasão na disciplina Cálculo I, presente em

grande parte dos cursos de graduação na Universidade. Ofertada pelo Departamento de Matemática,

a disciplina possui, além de sua relevância histórica, uma importância fundamental para o

desenvolvimento de conhecimentos e técnicas necessárias a várias profissões. Como metodologia

para a pesquisa, levantamos dados em relação aos índices citados e obtivemos dados de outras

universidades a respeito, mostrando que esse fenômeno não é particular desta Universidade. Em

seguida, pretendemos analisar as estratégias didáticas adotadas e analisar suas possíveis influências

no processo de aprendizagem. Palavras-chave: Ensino de Cálculo; Ensino de Matemática;

Reprovação e Evasão. ABSTRACT: In this work, we report a research in progress, in which we intend

to identify possible causes for the high rates of school failure or drop in Calculus I course, present in

most undergraduate courses at the University. Offered by the Department of Mathematics, the

discipline has, besides its historical relevance, a fundamental importance to the development of

knowledge and techniques required for various professions. The methodology for research, we raise

data in relation to the above indices and data obtained from other universities about, showing that

this phenomenon is not particular this University. Next, we intend to analyze the adopted teaching

strategies and analyze their possible influences in the learning process. Key Words: Calculus

Teaching; Mathematics Teaching; Reproof and Evasion.

Cálculo I na Universidade Federal de Sergipe Eixo temático: Educação e Ensino de Matemática,

Ciências Exatas e Ciências da Natureza RESUMO: Esta comunicação relata uma pesquisa em
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andamento, na qual, pretendemos identificar possíveis causas para os altos índices de reprovação e

evasão na disciplina Cálculo I, presente em grande parte dos cursos de graduação na Universidade.

Ofertada pelo Departamento de Matemática, a disciplina possui, além de sua relevância histórica,

uma importância fundamental para o desenvolvimento de conhecimentos e técnicas necessárias a

várias profissões. Como metodologia para a pesquisa, levantamos dados em relação aos índices

citados e obtivemos dados de outras universidades a respeito, mostrando que esse fenômeno não é

particular desta Universidade. Em seguida, pretendemos analisar as estratégias didáticas adotadas e

analisar suas possíveis influências no processo de aprendizagem. Palavras-chave: Ensino de

Cálculo; Ensino de Matemática; Reprovação e Evasão. ABSTRACT: In this work, we report a research

in progress, in which we intend to identify possible causes for the high rates of school failure or drop

in Calculus I course, present in most undergraduate courses at the University. Offered by the

Department of Mathematics, the discipline has, besides its historical relevance, a fundamental

importance to the development of knowledge and techniques required for various professions. The

methodology for research, we raise data in relation to the above indices and data obtained from other

universities about, showing that this phenomenon is not particular this University. Next, we intend to

analyze the adopted teaching strategies and analyze their possible influences in the learning process.

Key Words: Calculus Teaching; Mathematics Teaching; Reproof and Evasion. Introdução O Ensino

de Cálculo I na Educação Superior Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Brasil,

1996), a Educação Superior é a modalidade de ensino que apresenta, dentre suas finalidades, a de

formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores

profissionais e a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. Dessa forma é papel das

Universidades Públicas e Instituições de Ensino Superior capacitar nos seus mais diversos cursos de

graduação um maior quantitativo de discentes qualificados para atuarem no mercado de trabalho. No

entanto, percebemos que essa realidade é distinta em determinados cursos de graduação que

apresentam na sua grade curricular, Cálculo I como disciplina obrigatória, sendo pré-requisito para as

demais disciplinas no decorrer do curso. Cursos tais como: Matemática (Licenciatura/Bacharelado),

Física (Licenciatura/Bacharelado), Engenharia de Computação, Sistema de Informação, Química

(Licenciatura/Bacharelado), Engenharia Química, entre outros, confirmam um número ínfimo de

alunos formados, se comparados com a quantidade de matriculados como se verifica na tabela

abaixo:
Cursos - CCET Matriculados Formados
Astronomia 99 _
Ciências da Computação 494 18
Ciências Atuariais 224 4
Engenharia Ambiental e Sanitária 154 _
Engenharia Civil 534 47
Engenharia de Alimentos 280 25
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Engenharia de Computação 236 5
Engenharia de Materiais 267 13
Engenharia de Petróleo 190 _
Engenharia de Produção 291 35
Engenharia Elétrica 246 15
Engenharia Mecânica 333 3
Engenharia Química 312 26
Física Licenciatura - diurno 320 15
Estatística 281 10
Física Bacharelado 189 2
Física Licenciatura – Noturno 470 31
Física Médica – Noturno 223 10
Geologia 297 23
Matemática Licenciatura – Diurno 238 8
Matemática Bacharelado – Diurno 84 -
Matemática Licenciatura – Noturno 279 11
Matemática Aplicada e Computacional 81 -
Química Bacharelado 188 14
Química Licenciatura 353 16
Química Industrial - Bacharelado 227 11
Química Tecnológica 4 2
Sistemas de Informação 274 8

Tabela1: ENSINO DE GRADUAÇÃO Fonte: DCV/PROGRAD/COPAC/PROPLAN/UFS Assim como no

ensino de graduação presencial, o ensino de graduação a distância também aponta que os cursos que

possuem a disciplina Cálculo I na grade curricular apresentam um número insignificante de discentes

formados, conforme ilustra a tabela a seguir:
Pólos de Apoio Presencial Matriculados Formados
Física 96 1
Administração Pública 446 12
Ciências Biológicas 498 -
Geografia 794 76
História 980 88
Matemática Licenciatura – Noturno 380 2
Química 163 3

Tabela: ENSINO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA Fonte: DCV/PROGRAD/COPAC/PROPLAN/UFS Outros

dados significativos que comprovam o alto índice de reprovação e evasão na disciplina Cálculo I é

verificado junto ao Departamento de Matemática da UFS (DMA), na Universidade Federal de Sergipe,

no campus São Cristóvão segundo tabela abaixo:
Turma com Média de
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Período Índices de reprovação
e evasão Quantidade de turmas Turma com menor

número de alunos maior número
de alunos

Alunos por
turma

2013-2 80,73% 15 50 80 62
2014-1 71,05% 25 51 70 58
2014-2 72,44% 21 42 63 55
Tabela 3: Índices das Turmas de Cálculo I do DMA-UFS 2013/2015 Fonte DMA/UFS Diante dessa

problemática, consideramos a possibilidade de que os índices altos de reprovação em Cálculo I

dificultam a conclusão dos cursos e consequentemente a formação dos discentes. Essa realidade é

tema de estudos e pesquisas em outras Universidades e Instituições Federais, tais como:

Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, entre

outras. Os estudos feitos nestas universidades e instituições federais apontam para o alto índice de

reprovação na disciplina Cálculo I e também sugerem a possibilidade de comprometimento do

processo de ensino-aprendizagem dos alunos nos cursos de graduação. Partindo dessa realidade,

apresentamos algumas indagações: Quais poderiam ser as causas para os altos índices de

reprovação e evasão na disciplina Cálculo I?

Essas causas podem ser identificadas?

Como a Universidade e o Departamento de Matemática atuam diante dessa problemática?

Motivação O elevado índice de reprovação e evasão na disciplina Cálculo I na Universidade Federal

de Sergipe despertou nosso interesse no estudo das causas que podem influenciar no processo

ensino/aprendizagem da disciplina em estudo. Sabe-se que essa realidade provoca consequências na

vida dos discentes, docentes e da sociedade. Primeiramente, o ensino da Matemática teve seu

processo de valorização do conhecimento com o desenvolvimento da história. Com os avanços no

conhecimento matemático houve mudanças na economia, na tecnologia e na sociedade.

As estruturas iniciais do Cálculo Diferencial e Integral remontam os estudos de

Arquimedes, e a publicação desses estudos na Europa a partir de 1550 [...]

Entretanto, é apenas na segunda metade do século XVII que Newton e Leibniz,

utilizando-se de uma série de resultados anteriores, alcançam, separadamente, uma

acumulação de elementos [...] em uma estrutura única. O potencial das ferramentas

do Cálculo na resolução de problemas e na descoberta de relações entre variáveis

fez com que os séculos seguintes experimentassem um crescimento científico

incomparável. O século XVIII ampliou os métodos de Descartes, Newton e Leibniz

em todos os ramos da Matemática que então existiam. (ATTIE, 2013, p.49-50)

Dessa maneira, percebe-se o quanto o desenvolvimento de Cálculo I propiciou

modificações na vida social. Na Universidade Federal de Sergipe, especificamente no

Campus São Cristóvão, vinte e nove cursos de graduação presenciais que são

ofertados à comunidade acadêmica apresentam a disciplina Cálculo I na sua grade

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/calculo_i_na_universidade_federal_de_sergipe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.4-8,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



curricular como obrigatória, sendo na maioria deles pré-requisito para as demais

disciplinas do curso. Dessa forma, quando um elevado quantitativo de alunos

reprova em Cálculo I, o desenvolvimento do curso fica atrasado, pois muitos ficam

na dependência do surgimento de novas turmas para estudar novamente. Em

consequência disso, não se apresenta a mesma perspectiva para a formatura e para

a atuação profissional no mercado de trabalho. Além disso, o aumento da retenção

de alunos na Universidade gera também gastos públicos para o Governo Federal na

medida em que para manter esses alunos é necessário ter uma estrutura física,

pedagógica, social, além de oferecer novas vagas para à sociedade. Ademais, uma

oferta maior de turmas acaba sobrecarregando a carga horária de muitos docentes,

pois não há número suficiente deles, ocasionando assim turmas lotadas de alunos,

dificultando assim a aprendizagem dos mesmos. Essa situação obriga a que sejam

feitas novas contratações de profissionais para o serviço público, pois o número de

professores existentes no Departamento de Matemática pode não suprir a oferta de

disciplinas. Na sociedade, o resultado dos altos índices de retenção dos discentes é

sentido pela falta de profissionais qualificados que não estimulam o crescimento da

economia, pois se espera que os universitários ao se formarem atuem no

desenvolvimento da sociedade com base nos conhecimentos adquiridos no meio

acadêmico. Breve Estado da Arte A disciplina Cálculo I apresenta nas

Universidades e Instituições Federais como a disciplina que apresenta maiores

índices de reprovação e evasão na grade curricular dos cursos. De acordo com

Helber Ranger (2011), na Universidade Federal de Campina Grande, as dificuldades

no ensino da disciplina podem estar relacionadas à heterogeneidade dos discentes

na turma, isto é, há alunos que apresentam facilidade em compreender o conteúdo e

também há alunos que não conhecem os conceitos de Matemática dos Ensinos

Fundamental e Médio. Associado a isso, há também a falta de exercícios aplicados

aos cursos específicos nos livros didáticos de Cálculo. Segundo estudos realizados

por Sílvia Pereira dos e Márcia Graci de Oliveira Matos (2012) na Universidade

Estadual do Sudoeste da Bahia, observou-se que os altos índices de reprovação da

disciplina Cálculo I estão relacionados a existência de obstáculos epistemológicos,

didáticos, emocionais e materiais. Os obstáculos epistemológicos dizem respeito à

natureza do assunto que dependem da história da sua evolução no desenvolvimento

da matemática. Os obstáculos didáticos são originados das opções didáticas

escolhidas pelo docente para transmitir o conteúdo matemático. Quanto aos fatores

emocionais, referem-se à forma como o docente encara um erro de um discente, o

erro não pode ser visto como comportamento negativo, senão pode desestimular o
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aluno a querer aprender a Matemática. Ademais, os docentes alegam que os alunos

não conseguem operar bem o conhecimento matemático devido à falta de

conhecimentos básicos estudados nos ensinos fundamental e médio. Assim, as

autoras concluem que as situações vivenciadas pelos alunos com os professores nas

salas de aula e as suas práticas pedagógicas interferem no desempenho dos alunos

na disciplina Cálculo I e consequentemente no processo de ensino/aprendizagem.

Outro ponto relevante é a formação dos docentes que lecionam as disciplinas de

Matemática. Nos cursos da área de Ciências Exatas são, em geral, licenciados ou

bacharéis em matemática, com pós-graduação em Matemática Pura ou Aplicada,

sendo poucos os que têm mestrado ou doutorado em Educação ou Educação

Matemática, dificultando, ao nosso ver, uma postura diferente da tradicional, em

termos de ensino de matemática. Salientamos aqui que, por uma postura tradicional

no ensino, entendemos o incentivo à repetição e memorização de fórmulas e

algoritmos. Outro estudo de destaque é da Faculdade de Educação da Unicamp, no

qual a pedagoga Fabiana Colombo Garzella (2013) observou que os resultados para

o alto índice de reprovação em Cálculo estavam associados a vários fatores: o

grande número de discentes por turma, que impedia o atendimento de necessidades

particulares de um determinado grupo de alunos, a oferta da disciplina no primeiro

semestre, dificultando a compreensão de outras disciplinas, a incoerência do que se

transmite ao aluno e a cobrança nas provas, as dificuldades dos discentes na

transição do ensino médio para o superior e a quantidade de conteúdos previstos

por semestre para os alunos. Procedimentos metodológicos: A pesquisa está

sendo desenvolvida em três etapas, das quais duas estão sendo ou já foram

realizadas. Na primeira etapa documental, fizemos levantamentos de dados junto

aos setores administrativos da Universidade, relativos às disciplinas com maior

índice de reprovação nos períodos de 2013/2 a 2015/1. Além disso, foram coletados

dados no Departamento de Matemática, dos últimos docentes da disciplina Cálculo I

com os respectivos índices de aprovação/reprovação. A segunda etapa, que está em

curso, envolve uma pesquisa bibliográfica sobre o que já se estudou a respeito do

tema. Quais universidades apresentam estudos sobre as causas do alto índice de

reprovação e evasão de Cálculo I e quais professores obtiveram uma metodologia

bem sucedida no ensino da disciplina. A finalidade desta etapa é analisar e comparar

as diferenças entre essas metodologias e as praticadas em nossa Universidade. Na

terceira etapa faremos um estudo comparativo. Para atingirmos tal objetivo será

necessário dados sobre a metodologia praticada na Universidade. Dessa forma,

utilizaremos os possíveis caminhos para obtenção dos dados: a) Aplicação de
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questionários aos aprovados na disciplina Cálculo I visando obter dados sobre as

metodologias aplicadas por seu(s) professor(es). b) Análise das avaliações / dos

cadernos / das aulas. c) Realização de entrevistas com professores (sobre a visão

deles para essas causas, sobre dificuldades em sua prática docente e sobre qual o

perfil do aluno que ele quer formar) d) Análise dos dados colhidos nas etapas 1, 2 e

3. e) Proposição de alternativas, a partir da identificação das possíveis causas.

Considerações Finais Após o estudo dos dados obtidos na pesquisa, a finalidade

deste projeto é amenizar os altos índices de reprovação na disciplina Cálculo I,

disciplina relevante em muitos cursos de graduação da Universidade Federal de

Sergipe. Dessa forma, como alternativas paliativas serão desenvolvidas ações tais

como: Cursos de capacitação na área de didática para os docentes que ministram a

disciplina. O objetivo é auxiliar o professor na sua metodologia em sala de aula,

incentivando os mesmos ao uso de novas tecnologias para o ensino de Cálculo

Ademais, outra ação é propor ao Departamento de Matemática o acompanhamento

pedagógico dos discentes que apresentam dificuldades em obter um desempenho

satisfatório em Cálculo I. Portanto, as ações tem o objetivo de ser uma alternativa a

mais para somar aos docentes na sua prática pedagógica.
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