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Resumo: Neste artigo apresento resultados de uma pesquisa cujo intuito foi identificar dificuldades no processo de
aprendizagem de Cálculo I que remetem à reprovação e evasão dos alunos dos cursos de Matemática Licenciatura e
Bacharel da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Desenvolvida por meio da aplicação de questionários e de dados
coletados no projeto de extensão denominado Revisão de conteúdos Matemáticos, pelo qual tive a experiência de atuar
como monitor da referida disciplina. Apóio-me em um referencial teórico embasado em autores como Barufi (1999),
D’Ambrosio (1989) e Garzella (2013). Ao final, é possível inferir que é necessário repensar no ensino de Cálculo I,
mesclando aulas expositivas e com metodologias diferenciadas, de modo a atender a diversidade presentes.
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Abstract: In this article I present results of a research whose objective was to identify problems in Calculus I learning
process that lead to failure or drop out the students of the courses of Mathematics and Bachelor Degree from the Federal
University of Sergipe (UFS). Developed through the application of questionnaires and data collected in the extension
project named content Mathematicians Review, at which I had the experience to act as a monitor of the discipline. Basing
myself on a theoretical reference grounded in authors like Barufi (1999), D&39;Ambrosio (1989) and Garzella (2013). In
the end, one can infer that it necessary to rethink the teaching Calculus I, mixing expositive and with different
methodologies classes so that meet the diversity present.
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INTRODUÇÃO
            O alto índice de reprovação e evasão da disciplina Cálculo I é visível em várias instituições de ensino superior do
Brasil, é tema para a elaboração de vários trabalhos acadêmicos, de artigos a teses. Como os trabalhos de Garzella
(2013), Oliveira e Alves (2008) e Mello et al (2001).
Na Universidade Federal de Sergipe (UFS) essa disciplina é responsabilidade do Departamento de Matemática (DMA) e
é apontada pelos gestores de vários cursos de exatas como uma responsável pelos altos índices de repetência e
evasão. Para tentar identificar o entendimento dos alunos sobre possíveis causas das dificuldades, foi realizada uma
coleta de dados em turmas da referida disciplina no ano de 2012.
A coleta foi efetuada por meio da aplicação questionários em turmas compostas por alunos de diversos cursos, como,
por exemplo, Engenharia Química, Física Licenciatura, Engenharia Civil e Química Bacharelado, Matemática
Licenciatura e Bacharel.
            Além disso, como uma forma de minimizar as dificuldades dos alunos, funcionou o projeto de extensão de
Conteúdos Matemáticos – REVIMAT. Uma das atividades era analisar as dificuldades e erros cometidos pelos alunos na
hora da avaliação de modo a ocasionar a reprovação deles. O intuito era contribuir minimizar as lacunas oriundas do
ensino básico, referentes a conteúdos que são pré-requisitos para o entendimento dos que são abordados na disciplina.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/calculo_i_dificuldades_de_aprendizagem_no_entendimento_de_alunos_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-5,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Para este texto optei por utilizar dados levantados em 2013-2014.
Aqui é importante dizer que inicialmente essas duas coletas não estavam interligadas, mas por se tratar de temas
semelhantes foi possível uma conexão entre elas. E ainda, tomo como sujeitos da pesquisa os alunos dos cursos de
Licenciatura e Bacharel da UFS, totalizando 35 participantes que responderam ao questionário em 2012 e 17 alunos
que participaram do REVIMAT.
Desse modo, neste artigo apresento os resultados de uma pesquisa obtidos a partir das coletas citadas acima.
 
CÁLCULO I: UMA APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
            A disciplina Cálculo I tem sido reformulada há algum tempo na Universidade Federal de Sergipe (UFS), de modo
à melhor se adequar aos alunos que ingressam ao longo dos anos. Como ressaltam Oliveira e Alves (2008, p. 6), é
possível perceber essas mudanças desde 1971, considerando a ata da 7ª reunião do Departamento de Matemática e
Física da UFS, em 27/10/1971, que foram sugeridas mudanças nas “cadeiras de Cálculo I e Cálculo II”. Tais
modificações referem-se a créditos (carga horária) e ementa do curso, que de lá para cá já chegou a ter 5 créditos e
ensinar Funções, Gráficos, Limite de Função Real de uma variável real e Derivadas de Função Real de uma variável.
            Atualmente ensinam-se Funções, Gráficos, Limites, Derivadas e Integrais de funções de uma variável real,
totalizando 6 créditos. Apesar dessas mudanças o método expositivo se manteve para ministrar o curso, que de acordo
com Trindade (2012) é anotar tudo o que o professor fala e copia no quadro, prestar atenção nas definições e exemplos
resolvidos, para depois aplicar na lista de exercícios (TRINDADE, 2012, p. 15). O que vai de contraponto ao
pensamento de Chervel (1990) sobre o que é disciplina.
Disciplina é qualquer campo que se encontre um modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as
regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte (CHERVEL, 1990, p. 180).
            Observa-se pelas duas últimas citações que é preciso uma melhor formação dos professores para que possa
atender as diversidades dos pensamentos que são encontrados em um curso, seja de Cálculo ou não. É importante,
também, a preparação dos alunos ingressantes, de modo a diminuir as lacunas oriundas do ensino básico, que é um
dos grandes problemas que contribui para o índice de reprovação.
Como afirma Mello (2001), apud Jesus et. al (2011, p. 1-2), alguns dos motivos para o alto índice de reprovação são: a
falta de conhecimentos básicos, que deveriam ser adquiridos pelos alunos nos níveis de educação anteriores ao
superior; o processo seletivo para ingresso na universidade não é um instrumento revelador o suficiente das limitações
dos alunos, a falta de uma boa formação dos professores que lecionam essa disciplina e maior interesse por parte dos
alunos.
Fatos que podem ser identificados no tópico seguinte ao analisar as respostas de alguns dos alunos participantes de
uma pesquisa realizada em 2012, por meio da aplicação de questionários em diversas turmas de Cálculo I composta por
alunos de cursos como, por exemplo, Engenharia Química, Física Licenciatura, Engenharia Civil, Química Bacharelado,
Matemática Licenciatura e Bacharelado, da UFS.
CÁLCULO I: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Vale lembrar que neste artigo tomo como sujeitos da pesquisa, para o caso de 2012, 35 alunos dos cursos de
Licenciatura e Bacharel em Matemática da UFS, que estavam cursando pela primeira vez (cerca de 70%) e repetentes
(cerca de 30%). Quando indagados “Quais as razões para a sua reprovação em Cálculo I?” os alunos relatam:

• “Falta de conhecimentos básicos e empenho pessoal” (ALUNOA2012, 2012)
• “Por ter um ensino médio inadequado e por ter reservado pouco tempo para estudar” (ALUNOB2012, 2012)
• “Falta de conhecimento e falha no método de ensino” (ALUNOC2012, 2012).

Percebe-se que muitos alunos ingressam no ensino superior com lacunas oriundas do ensino básico            , que pelo
que foi relatado por eles é possível inferir que é um dos fatores para o aumento do índice de reprovação em Cálculo I.
Um melhor entendimento desse fato é possível ao analisar a tabela 1 a seguir, referente aos conteúdos que os alunos
possuem mais dificuldades ao iniciar a disciplina.
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Conteúdos que os alunos declararam ter dificuldades ao iniciar o curso de Cálculo I.
Conteúdo Total assinalado
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Funções trigonométricas 28
Função logarítmica 23
Função exponencial 11
Potenciação e radiciação 6
Função polinomial do 2° grau 5
Função modular 4
Função polinomial do 1° grau 4
Inequações 3
Fatoração 3
Operações com frações 3
Função potência 3
Nenhum dos conteúdos listados 2
Outros 1
Fonte: Tabela elaborada a partir das respostas dos alunos.
            Após analise da tabela anterior é possível inferir que grande parte das dificuldades dos alunos se concentra nos
conteúdos que envolvem função. O que é um grande problema, visto que é o conteúdo inicial da disciplina em questão,
o que pode vir a ocasionar problemas ao decorrer do curso que é de forma contínua, ou seja, é necessário o
entendimento do primeiro conteúdo para começar o próximo, e assim sucessivamente.
            De acordo com a tabela apenas 5 alunos declararam ter alguma dificuldade no conteúdo de função polinomial do
2º grau. Entretanto, quando solicitado aos alunos da turma para que esboçassem o gráfico da função “y = -x² + 4”
obtemos os dados apresentados na tabela 2 a seguir.
 
 
 
Tabela 2: Esboçar o gráfico da função “y = -x² + 4”.
Respondeu corretamente 14
Respondeu errado 9
Não respondeu 12
            Fonte: Tabela elaborada a partir das respostas dos alunos.
            É possível inferir que cerca de 60% dos alunos não responderam ou responderam de forma equivocada,
contrariando o fato de que apenas cinco alunos afirmaram ter dificuldades nesse conteúdo. Ou seja, o problema é maior
do que parece.
            Numa tentativa de contornar essas dificuldades, em 2013 e 2014 o projeto de extensão denominado REVIMAT –
Revisão de conteúdos Matemáticos atendeu alunos de turmas de Cálculo I do curso de Licenciatura em Matemática. O
intuito era realizar atendimento individual e coletivo, resolvendo lista de exercícios e auxiliando nas dúvidas, por meio de
metodologias diferenciadas como a resolução de problemas, que é, de acordo com Santos (2009), quando o problema é
o ponto de partida da atividade didática e não o ponto de finalização. Dito de outro modo é quando
[...] colocam o aluno como centro do processo educacional, enfatizando o aluno como um ser ativo no processo de
construção do seu conhecimento. Propostas essas onde o professor passa a ter um papel de orientador e monitor das
atividades propostas aos alunos e por eles realizadas (D’AMBROSIO, 1989, p.16).
            Por meio desse projeto buscávamos preencher as lacunas oriundas do ensino básico, com respeito aos
conteúdos que são necessários como pré-requisitos para o entendimento dos que são abordados na disciplina, como o
de funções, citado anteriormente. Lacunas que nem sempre podem ganhar um olhar especial do professor, visto que ele
precisa cumprir o calendário acadêmico, que não é muito flexível. Fato relatado por Garzella (2013), na sua tese a
autora afirma que
“Nesses moldes, práticas que possibilitariam o aumento nas possibilidades de aprendizagem dos alunos não encontram
espaço. Assim, as normas de funcionamento da disciplina definem as condições já conhecidas para todos os alunos,
pressupondo-se que sejam adequadas para a aprendizagem” (GARZELLA, 2013).
            Além do calendário acadêmico apertado, é preciso que o professor seja crítico e reflexivo a ponto de procurar
alternativas para atender a diversidade de cada turma. Nesse sentido, Veiga (2014) afirma que “a docência na
Educação Superior está ligada à inovação quando realizada a ruptura com a forma transmissiva de ensinar” (VEIGA,
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2014, p. 332).
            E assim, por meio do pensamento crítico-reflexivo chegamos a alternativas que pudessem atingir o maior
número de alunos, como a resolução de problemas, já citada anteriormente. Ao final do projeto foi possível constatar um
índice de aproximadamente 70% de aprovação em Cálculo I, dos alunos que participaram do REVIMAT. Um dado
importante, pois, de acordo com Garzella (2013) o índice de evasão e reprovação nessa disciplina chega a ser de
77,5%.
           
CONSIDERAÇÕES
É notório o problema do alto índice de reprovação e evasão em Cálculo I, em particular da Universidade Federal de
Sergipe (UFS). Mas o que está sendo feito para mudar isso? Metodologias diferenciadas é a solução? A formação dos
professores atuantes é suficiente? São pergunta a serem respondidas em outras pesquisas, quem sabe.
Por tudo que foi dito, percebe-se que é necessário repensar no ensino de Cálculo I, mesclar aulas expositivas e com
metodologias diferenciadas para alcançar um maior público, visto que é composto pela diversidade. Procurar manter o
processo de formação continuada dos professores, visto que contribui para aprender novas técnicas de ensino e,
consequentemente, levar isso aos alunos. É importante, também, um maior empenho por parte dos alunos. Formar
grupos de estudo é uma boa maneira de buscar sanar as dificuldades, sejam emergentes do ensino básico ou do
superior.
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[1] Projeto de extensão coordenado pela Profª Drª Ivanete Batista dos Santos, professora efetiva do Departamento de
Matemática (DMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Do qual fui bolsista-monitor por dois anos, 2013-2014, da
disciplina Cálculo I.
 
[2] Foi criado um código para os sujeitos dessa pesquisa, de modo a preservar vossas identidades e integridades. No
código, A1 refere-se ao Aluno 1; A2, Aluno 2; e assim por diante.
 
[3] Aqui é importante salientar que cada aluno poderia assinalar mais de uma opção como resposta.
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