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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa realizada no contexto da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, investigando o ensino e aprendizagem de Cálculo I nos 

cursos de graduação. Por meio de um formulário online, os alunos foram questionados 

sobre algumas variáveis que englobam a disciplina. Além disso, através de entrevista, os 

professores também deram suas opiniões acerca das dificuldades e metodologias de 

ensino no Cálculo I. Tendo em vista a extensa aplicação da disciplina de Cálculo em 

diferentes áreas, a mesma tem um grande potencial para propiciar uma abordagem em 

sala de aula através da metodologia de Resolução de Problemas. Os entrevistados 

também foram questionados sobre o uso desta técnica de ensino nas aulas de Cálculo, se 

ela ocorre e se o seu uso poderia tornar mais prazerosa a aprendizagem dos conceitos. 

Os resultados reforçaram estudos relacionados a essa temática e contribuíram na 

elaboração de propostas para reduzir o contexto de alta reprovação na disciplina. 

 

Palavras-Chave: Cálculo I; Metodologias de Ensino de Matemática; Resolução de 

Problemas; UFRRJ;      
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Muito se tem falado sobre a disciplina de Cálculo e seu ensino e aprendizagem. 

De acordo com o trabalho de Pagani e Allevato (2014, p. 64) foram coletados, 

inicialmente, 46 trabalhos sobre o ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e 

Integral que foram produzidos a partir de dissertações e teses. O cenário não mudou 

muito. Se for considerar o campo de pesquisa Google Acadêmico como referência, lá é 

possível encontrar muitos outros trabalhos com esse tema desde 2014. Além disso, a 

temática escolhida advém de experiência pessoal do autor como aluno de graduação e 

dos episódios vividos ao dar aulas particulares para diversos alunos.  

Antes mesmo de entrar em um curso de Matemática, Física, Química, ou 

Engenharias, como vários outros que envolvem matemática, já se pode sentir um 

nervosismo só lendo e ouvindo as opiniões daqueles que já vivenciaram tal experiência. 

O próprio autor, logo que decidiu por cursar Matemática se viu com medo, sem rumo, 

chegando até a visitar livrarias e procurar livros de Cálculo para tentar chegar às 

primeiras aulas com alguma “bagagem” que pudesse ajudá-lo. Isso não é algo incomum 

entre as pessoas.  

Realmente, as disciplinas de matemática no Ensino Superior são um dos maiores 

desafios para os novos alunos e até os mais velhos. Ao entrar em um curso de 

Matemática, por exemplo, com poucas exceções, o discente já lida com Cálculo I no 

primeiro período, tomando um choque de realidade, pois precisa retomar seus saberes 

básicos de matemática e aprender novos conteúdos que muitas vezes deveriam ter sido 

aprendidos na escola básica. E é aí que entra um dos principais problemas enfrentados 

pelos alunos que estão em um curso que envolve tal disciplina: a reprovação. Pode 

haver uma romantização em cima da reprovação de um aluno novo, já que ele entrou 

agora, está criando maturidade no meio acadêmico, não está mais no Ensino Médio e 

muitos outros fatores que servem de justificativa. Entretanto, um pouco disso perde sua 

importância quando observamos muitos alunos veteranos dentro do curso que ainda 

estão presos dentro das disciplinas de Cálculo. E por que isso acontece?  
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Para tentar responder a esta questão, uma das frentes de pesquisa deste trabalho 

é obter e analisar os dados dos rendimentos dos alunos de graduação na disciplina de 

Cálculo I especificamente na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ao longo 

última década para poder investigar melhor essa realidade e juntamente de um 

questionário aplicado a esses discentes, investigar através dos seus olhares, o que está se 

passando nesse contexto. Por exemplo, ouvir suas reclamações, justificativas, 

recomendações e até propostas para tentar mudar esse cenário A impressão dos docentes 

sobre o problema também foi investigada: alguns docentes do Departamento de 

Matemática da UFRRJ aceitaram participar de uma entrevista com o autor, 

possibilitando que tivéssemos diferentes perspectivas.  

Com a obtenção desses resultados, é esperado entender um pouco mais de todo o 

processo envolvido no ensino e aprendizagem de Cálculo I – na UFRRJ, mas que deve 

representar um pouco da realidade das universidades do Brasil – e contribuir de alguma 

forma à universidade.  

Além disso, foram investigadas as metodologias de ensino e outras ações 

pedagógicas adotadas em algumas universidades do Brasil e na UFRRJ para amenizar e 

tentar combater os motivos que levam a resultados insatisfatórios na disciplina.  

Por acreditar em um processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, 

próximo da realidade dos envolvidos e que desenvolve e prepara o aluno para lidar com 

diferentes situações, o autor traz a metodologia da Resolução de Problemas, pois em 

vista da vasta aplicação do Cálculo em diversas áreas do conhecimento, este pode ser 

um ótimo caminho para o sucesso do discente nesta disciplina.  É importante reforçar 

que não há uma intervenção a partir de uma sequência didática dentro da Resolução de 

Problemas por parte do autor. Entretanto, aqui são expostos aspectos teórico-

metodológicos da Resolução de Problemas e com todos os resultados, pode dar um 

ótimo direcionamento para os educadores que buscam mudar essa realidade.  

 

1.2 PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

Para entender a relevância do presente trabalho é necessário entender o motivo da 

escolha do tema. O que pode ser observado é que existe um problema grave no 

desenvolvimento das disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, mais 
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especificamente, em Cálculo Diferencial e Integral I, nas faculdades e universidades do 

Brasil. Muito se tem pesquisado e escrito sobre as dificuldades presentes tanto no 

ensino quanto na sua aprendizagem e isso se dá, em sua maioria, pelo grande número de 

reprovações nessa disciplina. Em um caso específico, conforme mostra Santos et al 

(2016, p. 2), através de um gráfico como pode ser visto na figura 1 abaixo, o número de 

aprovações e reprovações de alunos de Cálculo I  do curso de graduação de Matemática 

da UFRRJ em seis períodos de 2011 até 2013.  

 

Figura 1- Número de alunos inscritos e aprovados em Cálculo I na UFRRJ no período de 2011 até 2013. 

 

Fonte: Santos et al (2016, p. 2) 

 

Pode ser visto que em cada período o número de aprovados não alcança nem 

mesmo o índice de 50% do total de alunos inscritos e os índices de aprovações por 

períodos variam entre 9% a 40% aproximadamente. Outro grande motivo para se 

encontrar tantas pesquisas relacionadas a essa problemática, é que a disciplina de 

Cálculo é encontrada em maior parte dos cursos que englobam as Ciências Exatas. Hoje 

em dia é difícil não haver um curso ligado à modelagem, otimização, tecnologia e afins 

que não tenham em sua grade curricular o curso de Cálculo (ou pelo menos uma 

introdução ao Cálculo). Especificamente na UFRRJ, de um total de trinta e nove cursos 

oferecidos no Campus Seropédica, como pode ser observado na tabela 1, vinte deles 

contém em suas grades Cálculo I ou Matemática I (segundo a ementa desta última 

disciplina, ela tem o objetivo de “Introduzir os conceitos básicos de Cálculo Diferencial 

de forma sistemática evitando o rigor teórico, dando maior ênfase às aplicações nas 
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diversas ciências” (UFRRJ, 2014). Esse número representa, aproximadamente, 51,28% 

- mais da metade - do total de cursos da instituição.  

 

Tabela 1 - Cursos de graduação da UFRRJ 

Cursos de graduação Grade Curricular 

 Possui Cálculo I Possui 

Matemática I 

Administração Não Sim 

Administração Pública Não Sim 

Agronomia Não Sim 

Arquitetura e Urbanismo Não Não 

 Belas Artes Não Não 

Ciências Agrícolas Não Sim 

Ciências Biológicas Não Não 

Ciências Contábeis Não Sim 

Ciências Econômicas Não Sim 

Ciências Sociais Não Não 

Comunicação Social – Jornalismo Não Não 

Direito Não Não 

Educação do Campo Não Não 

Educação Física Não Não 

Engenharia Agrícola e Ambiental Sim Não 

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica Sim Não 

Engenharia de Alimentos Sim Não 

Engenharia Florestal Sim Não 

Engenharia de Materiais Sim Não 

Engenharia Química Sim Não 

Farmácia Não Sim 

Filosofia Não Não 

Física Sim Não 

Geografia Não Sim 

Geologia Não Sim 

História Não Não 

Hotelaria Não Não 

Letras (Português/Literaturas) Não Não 

Letras (Português/Inglês/Literaturas) Não Não 

Matemática Sim Não 

Medicina Veterinária Não Não 

Pedagogia Não Não 

Psicologia Não Não 

Química Sim Não 

Relações Internacionais Não Não 

Serviço Social Não Não 

Sistemas de Informação Sim Não 

Zootecnia Não Sim 

Fonte: O autor. 
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Durante a pesquisa de trabalhos acadêmicos que abordam esse tema, foram 

vistos muitos trabalhos excelentes na investigação do porquê essa disciplina apresentar 

tais dificuldades e também com proposições de metodologias de ensino para tentar 

amenizá-las. Em suma, uns defendem que as dificuldades são recorrentes por causa da 

falta de conhecimento da Matemática Elementar ensinadas na educação básica e outros 

defendem a inserção do cálculo, pelo menos sua ideia intuitiva, no ensino fundamental 

e/ou médio. Entretanto, pouco foi encontrado em relação às dificuldades dos alunos e 

dos professores na visão deles próprios quando são perguntados e muito menos 

propostas de aulas baseadas no que disseram acerca dessas dificuldades específicas. São 

notáveis os diversos estudos nesse tema em diferentes faculdades e/ou universidades do 

Brasil, basta um clique no site de pesquisas Google para encontrar muitos desses 

estudos. Ainda assim, só foi encontrado o artigo de Santos et al (2016) falando sobre o 

desenvolvimento dessa disciplina na UFRRJ e sendo o autor do presente trabalho 

monográfico discente dessa universidade, houve interesse em estudar o processo de 

ensino-aprendizagem de Cálculo para tentar atender às necessidades do próprio curso de 

graduação.  

O autor pretende mostrar resultados e discutir ações acadêmicas e pedagógicas 

que poderiam amenizar a dificuldade de ensino-aprendizagem de Cálculo I. Isso é 

estimulado a partir da observação de que a maioria dos estudos lidos para o 

desenvolvimento deste trabalho expõe as dificuldades na disciplina, mas poucos 

mostram resultados advindos de uma intervenção seja ela uma proposta ou coleta de 

dados. 

Para o autor, essa intervenção ajudaria muito a amenizar esse problema, por 

imaginar que os professores possam se inspirar, reproduzir e adaptar a proposta à sua 

realidade, ou desenvolvê-las a partir de resultados, contribuindo de uma maneira mais 

ativa do que apenas informando essas dificuldades que geralmente já são observadas 

pelos docentes em sua prática de sala de aula.  

Para alcançar esse objetivo, foi pensado em buscar resultados dentro do contexto 

da abordagem de Resolução de Problemas. De acordo com Onuchic (1999, p. 209), “Os 

PCN indicam a Resolução de Problemas como ponto de partida de atividades 

matemáticas e discutem caminhos para fazer matemática na sala de aula” e a disciplina 

de Cálculo propõe por muitas vezes situações em que os alunos precisam entender a 
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importância de um determinado conhecimento para suas vidas ou chegarem a uma 

abstração necessária para dar prosseguimento a outros temas o que pode ser trabalhado 

com a Resolução de Problemas em que seria uma abordagem inicial a um tema.  

No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) consideram a 

matemática como componente importante na construção da cidadania e os objetivos 

para essa área têm como propósito possibilitar que os alunos pensem matematicamente, 

levantem ideias matemáticas, estabeleça relações entre elas, saibam se expressar ao falar 

delas, desenvolvam formas de raciocínio, interliguem os temas matemáticos com os de 

outras áreas e, finalmente, que eles possam construir conhecimentos matemáticos e 

desenvolver a capacidade de entender e resolver problemas matemáticos até propondo 

novos problemas a partir deles (ONUCHIC, 1999, p. 210). Conforme os PCN,  

[...] ideias e métodos sob a perspectiva de Resolução de Problemas ainda são 

bastante desconhecidas; outras vezes a Resolução de Problemas tem sido 

incorporada como um item isolado, desenvolvido paralelamente como 

aplicação da aprendizagem, a partir de listagens de problemas cuja resolução 

depende basicamente da escolha de técnicas ou formas de resolução 

conhecidas pelos alunos.” (BRASIL, 1997, p. 22) 

Com esse trabalho, pretende-se averiguar como se desenvolve o ensino e 

aprendizagem de Cálculo na UFRRJ para saber se existe um diferencial, o uso de 

recursos didáticos, a Resolução de Problemas, já que faz entender que o que se aprende 

em matemática só se torna significativo quando é preciso lidar com alguma situação 

desafiadora e exige o desenvolvimento de estratégias para resolvê-la. Trabalhar com 

essa perspectiva faz surgir momentos de desequilíbrios que despertará nos estudantes 

um esforço em buscar o equilíbrio constantemente, corroborando com o pensamento de 

Piaget, conforme cita Queiroz (1998, p. 13): “o desenvolvimento cognitivo  do 

indivíduo ocorre através  de constantes  desequilíbrios e equilibrações”. Além disso, 

dentro desse contexto, a avaliação dos alunos visa considerar o processo de resolução de 

modo contínuo, isto é, durante toda a dinâmica, e não dando o maior peso para a 

importância da resposta correta. Aqui, segundo Freire (1982), “A avaliação é da prática 

educativa e não dum pedaço dela. O educando também deve participar da avaliação da 

prática, porque o educando é um sujeito dessa prática”. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar variados aspectos que influenciam a dificuldade de aprendizagem de 

Cálculo Diferencial e Integral, além de metodologias de ensino que possam contribuir 

para uma melhor compreensão desta disciplina por parte dos alunos. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar as metodologias de ensino de Cálculo I, principalmente na UFRRJ;  

 Estudar as dificuldades no ensino e aprendizagem da disciplina; 

 Levantar e analisar os índices de aprovação e reprovação em Cálculo na UFRRJ 

nos últimos anos; 

 Averiguar se é trabalhada a abordagem da Resolução de Problemas no ensino de 

Cálculo I/Matemática I na UFRRJ; 

 Investigar os olhares dos alunos e professores de graduação acerca do Cálculo I 

e suas dificuldades; 
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A presente pesquisa está dividida em 7 capítulos juntamente com suas seções: 

O capítulo 1 traz a introdução: apresentação, problemática e justificativa, o 

objetivo geral e os objetivos específicos.  

No capítulo 2 é escrito sobre o Cálculo Diferencial e Integral, como suas 

definições, objetivos e um pouco do cálculo desenvolvido por Leibniz e Newton à luz 

dos autores Eves (2004) e Boyer (1996). 

No capítulo 3 são abordados os Aspectos Históricos sobre o Ensino e a 

Aprendizagem do Cálculo no Brasil além de trazer metodologias adotadas para lidar 

com a disciplina em algumas universidades do Brasil e, principalmente, na UFRRJ. 

No capítulo 4 o autor fala sobre o contexto histórico da metodologia da 

Resolução de Problemas no ensino de Matemática, principalmente, à luz dos autores 

Onuchic e Allevato (2011).  

No capítulo 5 o autor traz explicações sobre a metodologia da pesquisa, o 

questionário aplicado aos discentes e a entrevista com os docentes. 

O capítulo 6 traz os resultados, comentários e discussões deste trabalho que 

foram possíveis por conta da coleta de dados dos rendimentos dos alunos na disciplina 

de Cálculo na UFRRJ nos últimos 10 anos e do questionário e entrevista desenvolvidos, 

respectivamente, com os alunos e professores da UFRRJ.  

Por fim, o capítulo 7 está destinado a apresentar as considerações finais do autor 

em torno de tudo o que foi falado e obtido neste trabalho monográfico.  
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2 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

 

2.1 O QUE É? 

 

Para muitas pessoas, o ensino de Cálculo é aceito e entendido como sendo muito 

importante para a formação cultural e intelectual do aluno do ensino superior. 

Entretanto, será que esse entendimento é mais como um senso comum, isto é, será que 

todas essas pessoas sabem o objetivo ao estudar Cálculo?  Observe que, além dos 

objetivos de aprendizagem da disciplina de Cálculo, que costumam estar presentes na 

ementa da disciplina (construir gráficos, saber derivar, integrar, calcular áreas), existem 

os objetivos de formação do aluno. Este último depende evidentemente do curso de 

graduação do aluno. Para um discente de Engenharia, aprender Cálculo irá auxiliá-lo a 

compreender as leis por trás da dinâmica de flúidos e métodos de modelagem. Já para 

um aluno de Licenciatura em Matemática, aprender Cálculo permitirá aprofundar os 

conhecimentos sobre o que é uma função, o que é um ponto de máximo, de mínimo e 

ampliar a noção de conceitos como área, volume, entre outros. Os objetivos de 

formação para que um aluno aprenda Cálculo naturalmente serão diferentes de um curso 

para outro.  

Portanto, é interessante saber o que é o Cálculo Diferencial e Integral. Existe 

apenas uma definição? O que se objetiva ao estudar o Cálculo? Esses questionamentos 

são frequentes entre os alunos, mas será que todos os professores conseguem respondê-

los? 

Uma forma natural de se responder a algumas dessas perguntas é estudar os 

aspectos históricos relacionados ao desenvolvimento do Cálculo e quais problemas da 

época motivaram um estudo mais sistemático do mesmo. Muito se sabe sobre a grande 

polêmica do século XVII com os grandes gênios protagonistas e filósofos Isaac Newton 

(1642-1727) e Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646- 1716) quando temos o Cálculo em 

questão: sua origem, definição, o que se estuda e tudo o que engloba. Já existem muitos 

documentos que falam que esses pensadores não “inventaram” o Cálculo, apenas 

contribuíram para um grande campo que já vinha se desenvolvendo bem antes de seus 

estudos. Aqui, não temos o interesse em saber quem “criou” o Cálculo até por que como 

reforça o autor George F. Simmons: 
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Na verdade, o Cálculo é o produto de um longo processo evolutivo que 

começou na Grécia Antiga e continuou no século XIX. Newton e Leibniz 

foram homens verdadeiramente notáveis e suas contribuições foram de 

importância decisiva, mas o assunto nem começou nem terminou com eles. 

(SIMMONS, 1987, p.70) 

Neste trabalho, busca-se entender e talvez concluir o que era o Cálculo para 

esses grandes pesquisadores por mais que, segundo Baron e Boss (1985, v.1, p.1, Apud 

REZENDE, 2003, p.68), é “mais fácil dizer o que o Cálculo faz do que dizer o que o 

Cálculo é”. 

Primeiramente, vamos ao significado etimológico da palavra ‘Cálculo’. Sabe-se 

que é advinda de Calculus, uma palavra de origem latina, e que “Na Roma Antiga, era 

uma pequena pedra ou seixo utilizado para contagem e jogo, e o verbo latino calculare 

passou a significar "figurar", "computar", "calcular".” (SIMMONS, 1987, p. 70). Hoje 

em dia, no Brasil, podemos encontrar o significado dessa palavra no famoso dicionário 

Aurélio que escreve “[Lat. Calculu, ‘pedrinha’] sm. 1. Realização de operação ou 

operações sobre números ou símbolos algébricos; cômputo.” (FERREIRA, 2010, p. 

128). 

Nesta pesquisa, não foram encontrados documentos publicados que tragam 

diretamente a opinião desses matemáticos do que vem a ser o Cálculo, mas é possível 

ter uma ideia quando conhecemos um pouco do que eles desenvolveram.  

  

2.2 UM POUCO DO CÁLCULO DE NEWTON E LEIBNIZ 

 

Newton inventou o método dos fluxos que era como ele chamava o atual Cálculo 

Diferencial (EVES, p. 436) e entendendo um pouco sobre o conteúdo e como ele 

desenvolveu talvez possamos entender o que era o Cálculo para ele. Nesse método, 

segundo o que diz Howard Eves em seu livro “Uma introdução à história da 

Matemática”, uma curva era gerada pelo movimento contínuo de um ponto (EVES, 

p.439) e com essa ideia as coordenadas do ponto passam a ser variáveis.  

A uma quantidade variável ele dava o nome de fluente (uma quantidade que 

flui) e à sua taxa de variação dava o nome de fluxo do fluente. Se um fluente, 

como a ordenada do ponto gerador, era indicada por y, então o fluxo desse 

fluente era denotado por   . Em notação moderna esse fluxo equivale a 
  

  
, 

onde t representa o tempo. A despeito dessa intromissão do tempo em 

geometria, pode-se excluir a ideia de tempo, admitindo-se que alguma 

quantidade, digamos a abscissa do ponto móvel, cresça de maneira constante. 
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Essa taxa de crescimento constante de alguma fluente é o que ele chamava de 

fluxo principal, podendo o fluxo de qualquer outro fluente ser comparado 

com esse fluxo principal. Newton indicava o fluxo de    por    e assim por 

diante [...] (EVES, 2004, p. 439) 

Esse conteúdo se estende um pouco mais, porém já dá para entender que Newton 

também estudou variações e movimento e isso mostra que o Cálculo para ele se resumia 

a essa ideia e como acrescenta Eves:  

Determinou máximos e mínimos, tangentes a curvas, curvaturas de curvas, 

pontos de inflexão e convexidade e concavidade de curvas [...] Demonstrou 

habilidade extraordinária na integração de algumas equações diferenciais e 

seu trabalho inclui também um método (do qual uma variação é conhecida 

agora pelo nome de Newton) para aproximação dos valores das raízes reais 

de uma equação numérica, algébrica ou transcendente

. (EVES, 2004, p. 439-

440) 

Enquanto que para Isaac Newton o cálculo se resumia a taxa de variação, 

Leibniz defendia a ideia central do cálculo como sendo a diferencial. Entre 1673 e 1676, 

Leibniz descobriu a relação existente entre integração e diferenciação e como explica 

Boyer (1996, p.276 - 277), 

Percebeu então, em 1673, que a determinação da tangente a uma curva 

dependia da razão das diferenças das ordenadas e abscissas, quando essas se 

tornavam infinitamente pequenas, e que as quadraturas dependiam das somas 

dos retângulos infinitamente finos que formam a área. Como nos triângulos 

aritmético e harmônico os processos de tomar somas ou diferenças estão em 

relação oposta, também na geometria os problemas de quadraturas e 

tangentes, depende de somas e diferen[ças respectivamente, são inversos um 

do outro. 

Ele contribuiu muito para o que é o Cálculo hoje em dia justamente por ter usado 

pela primeira vez as notações dy e dx e o famoso símbolo ∫ para representar a integral 

com “o objetivo era indicar uma soma de indivisíveis” (EVES, 2004, p. 443) e  

[...] depois de algumas tentativas ele se fixou em dx e dy para as diferenças 

menores possíveis (diferenciais) em x e y, embora inicialmente usasse x/d e 

y/d para indicar o abaixamento de grau. A princípio ele escrevia 

simplesmente omn.y (ou “todos os y”) para a soma das ordenadas sob uma 

curva, mas mais tarde ele usou o símbolo ∫y e ainda mais tarde ∫y dx, o sinal 

de integral sendo uma letra s (para soma) aumentada. Achar tangentes exigia 

o uso do calculus differentialis e achar quadraturas o calculus summatorius 

ou calculus integralis, frases de onde resultaram as expressões que usamos. 

(BOYER, 1996, p.277). 

 

                                                 

 São equações “em que não é possível escrever uma expressão matemática para a solução x e até pode 

ser difícil determinar se existem soluções e quantas. Por exemplo, a equação x+1 = tan(x) é uma equação 

transcendente; as suas soluções só podem ser calculadas de forma aproximada, usando métodos 

numéricos. (VILLATE, 2014, p.1) 
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As justificativas de Newton e Leibniz são bem parecidas, mas a forma como 

Leibniz organizou sua teoria em uma linguagem mais palpável e com notações, 

objetivando um cálculo universal, fez com que seus estudos tivessem uma recepção 

melhor pelas pessoas. Dessa forma, os dois grandes matemáticos usaram caminhos 

diferentes – totalmente independentes – para chegar a uma mesma teoria.  

 

2.3 DEFINIÇÕES E OBJETIVOS DO CÁLCULO PRESENTES EM LIVROS 

DIDÁTICOS 

 

Segundo George Thomas (5ª ed., 2002, p. 15), “O Cálculo é a matemática dos 

movimentos e das variações”, isto é, se em uma determinada situação, há um 

crescimento, uma variação, forças que agem produzindo uma aceleração, para ele, o 

cálculo seria a matemática a ser empregada. 

Para James Stewart, como ele bem escreve no apêndice do seu livro na parte 

final da capa que acompanha o título “Uma apresentação do Cálculo” do seu livro, “O 

cálculo é menos estatístico e mais dinâmico. Ele trata de variação e do movimento, bem 

como de quantidades que tendem a outras quantidades.” (STEWART, 1995, p. 22). 

Além disso, ele também diz que poderíamos “definir o cálculo como aquele ramo da 

matemática que trata de limites” (STEWART, 1995, p. 28). 

Por último e não menos importante, consideremos a concepção de Simmons 

acerca do que é Cálculo escrita em seu livro Cálculo com Geometria Analítica: “O 

Cálculo é o ramo da Matemática cujo principal objetivo é o estudo do movimento e da 

variação.” (SIMMONS, 1987, p.1). 

Ao final de um curso de Cálculo, é esperado que o estudante resolva problemas 

práticos com conceitos fundamentais do cálculo, faça um estudo mais aprofundado 

sobre funções de uma variável e que desperte nele a consciência da importância das 

demonstrações. Em uma passagem do volume I do livro de James Stewart (5ª edição) 

pode-se ler que um educando, ao final do curso, “será capaz de explicar a formação e a 

localização de um arco-íris, calcular a força exercida pela água em uma represa, analisar 

os ciclos demográficos dos predadores e das presas, e calcular a velocidade de vazão de 

uma pedra” (STEWART, 2008, p.2). Para reforçar os objetivos e importância de se 

estudar Cálculo, Swokowski diz: 
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Para estudar objetos que se movem a velocidades constantes e ao longo de 

trajetórias retilíneas ou circulares, a álgebra e a trigonometria podem ser 

suficientes; mas, se a velocidade varia ou se a trajetória é irregular, o cálculo 

torna-se necessário.” (SWOKOWSKI, 1994, p. 25). 

 

Portanto, o discente que estuda todo o curso de Cálculo – pelo menos é o 

objetivo desejado – aprende e entende sobre a variação de grandezas. 
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3 ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM DO 

CÁLCULO NO BRASIL 

 

3.1 HISTÓRIA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DE CÁLCULO  

 

Existem diferentes concepções acerca do que vem a ser “História do Ensino”. 

Dessa forma, é necessário saber o que significa e, para isso, precisamos saber primeiro o 

que é história. Em seu artigo “História da Matemática e Educação”, Ubiratan 

D’Ambrosio (1997) escreve sobre o que é história segundo o dicionário Novo Aurélio 

explicitando sua perspectiva: 

O importantíssimo Novo Aurélio – que deveria ser um livro de cabeceira de 

todo professor – dá 17 acepções para a palavra. As acepções 2. 9. e 10. 

prestam-se melhor a este trabalho. Sintetizando, história é a narrativa de 

fatos, datas, nomes associados à geração, à organização intelectual e social e 

à difusão do conhecimento – no nosso caso conhecimento matemático – 

através das várias culturas ao longo da história da humanidade. 

[...] os estudos de história dependem fundamentalmente do reconhecimento 

de fatos, de datas e de nomes e de interpretação ligados ao objeto de nosso 

interesse, isto é, do corpo de conhecimentos em questão. Esse 

reconhecimento depende de uma definição do objeto de nosso interesse.  

(D’AMBROSIO, 1997, p.17)  

Além disso, é preciso entender o que é ensino. Segundo Nérici (1985, p. 100), o 

ensino é o “processo de instruir alguém a respeito daquilo que não sabe ou que sabe 

inadequadamente” e esse processo de acordo com Scheffler (1973, p.67) "pode ser 

caracterizado como uma atividade que visa promover a aprendizagem”.  

Com base nas definições apresentadas pelos autores citados acima, pode-se dizer 

que história do ensino é a exposição de uma série de acontecimentos – e como qualquer 

acontecimento, acompanhados de datas, nomes relacionados, cultura protagonista 

naquele momento – para que as pessoas alcançassem à aprendizagem, nesse caso 

específico, em Cálculo.  
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3.2 HISTÓRIA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DE CÁLCULO NO BRASIL 

 

No Brasil, o curso de Cálculo Diferencial e Integral foi ministrado pela primeira 

vez em 1810 no curso Matemático da Real Academia Militar do Rio de Janeiro que 

tinha duração de 4 anos.  De acordo com Lima (2008, p.02), O ensino de Cálculo 

Diferencial e Integral nessa instituição baseava-se no livro Traité Élémentaire de Calcul 

Différentiel et du Calcul Intégral (1802) do francês Sylvestre François Lacroix (1765-

1843). Lacroix foi professor e também um dos autores do livro-texto mais bem-

sucedido na história do Cálculo Diferencial e Integral e sua obra foi utilizada para muito 

além de suas aulas na Escola Politécnica de Paris. O livro se dividia em uma parte sobre 

Cálculo Diferencial e a segunda parte sobre Cálculo Integral. Ainda segundo Lima 

(2008, p. 03), “as obras sobre Cálculo de Lacroix apresentam como característica a total 

inexistência de figuras ao longo do desenvolvimento e um texto no qual o simbolismo 

matemático se alterna com grandes textos escritos em linguagem natural”.  

Nesse livro, o conceito de função, como muitos livros recentes, é primordial para 

o início do curso de Cálculo. Sobre esse tópico muito importante Lacroix (1806), diz 

que  

Para exprimir que uma quantidade depende de uma ou mais outras, por 

operações quaisquer ou mesmo por relações impossíveis algebricamente, mas 

cuja existência é determinada por certas condições, dizemos que a primeira é 

função das outras. O seu uso esclarecerá o seu significado. (LACROIX, 

1806, apud LIMA, 2008, p. 03) 

O conceito de limite é trabalhado no livro com o uso de expressões algébricas e 

técnicas de álgebra. Isto é, Lacroix exemplificou uma expressão que após modificada 

por técnicas algébricas teve como resultado       . A partir disso, disse que essa 

expressão, ao diminuímos cada vez mais o valor de h, tende ao valor 2ax que não está 

dependendo de h. Lacroix afirma, pois então, que o limite de 2ax+ ah é 2ax e esse é 

valor para qual tende a medida que diminuímos h e do qual podemos nos aproximar o 

quanto quisermos. Com outras palavras, o limite de                 . 

Agora, em relação ao conceito de derivada, Lacroix utilizou o termo “coeficiente 

diferencial”. O conceito de integral é apresentado por Lacroix como sendo o inverso da 

derivada. 



26 

 

 

 

Após isso, Lacroix trabalha as técnicas de integração por mais de 100 páginas e 

só após essas tantas páginas que ele cita a ideia de integral como sendo a área da região 

abaixo de uma curva, quando afirma que a integral pode ser vista com uma soma das 

áreas dos retângulos abaixo de uma curva. 

De acordo com Lima (2008, p. 05), em 1842, José Saturnino da Costa Pereira 

(1771-1852) publicou “Elementos do Cálculo Diferencial e de Cálculo Integral 

Segundo o Sistema de Lacroix, Para Uso da Escola Militar”. Acredita-se que essa 

publicação foi a primeira tentativa brasileira de redigir um livro-texto de Cálculo. 

Entretanto, a obra não mostra alterações significativas que a faça muito diferente do 

livro de Lacroix e de como o ensino de Cálculo vinha sendo desenvolvido no país. 

Em 1893, era criada, pelas leis estaduais nº 26 e nº 64, a Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo também chamada de Poli. Segundo Oliveira (2004, Apud 

LIMA, 2008, p. 06) em seu estudo intitulado “O Ensino de Cálculo Diferencial e 

Integral na Escola Politécnica de São Paulo, no ano de 1904: uma análise documental”,  

o Cálculo ensinado na Escola Politécnica de São Paulo tomava como 

referencia o livro Premiers Élements du Calcul Infinitesimal de Hyppolite 

Sonnet, que trata o Cálculo na concepção de Leibniz (1646-1716) e Newton 

(1642-1727), dando ênfase aos infinitésimos e à noção intuitiva de limite. 

 

De 1895 a 1932, o ensino de Cálculo na Poli esteve sob a responsabilidade dos 

professores Urbano de Vasconcellos (1864-1901), que lecionou de 1895 a 1901, e 

Rodolfo Baptista de San Thiago (1870-1933), que ficou à frente desta disciplina de 

1901 até 1932. Os professores organizavam o programa de ensino dessa disciplina, 

segundo Oliveira, da seguinte forma:  

1) funções; 2) método da exaustão; 3) método de Leibniz; 4) método de 

Newton; 5) método de Lagrange; 6) Cálculo Diferencial (como consequência 

dos três métodos anteriores); 7) aplicações analíticas e geométricas do 

Cálculo Diferencial; 8) Cálculo Integral; 9) métodos de integração; 10) 

integrais definidas e 11) aplicações geométricas do Cálculo Integral. (2004, 

p.30, apud LIMA, 2008, p.06) 

O professor San Thiago iniciava o curso com o conceito de função que ele 

escrevia da seguinte forma: 

Função de uma ou mais quantidades é uma expressão analítica em que 

entram estas quantidades, combinadas ou não com outras que têm valores 

certos e determinados, ao passo que as primeiras podem ter valores 
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quaisquer. Essas quantidades que têm valores certos e determinados 

denominam – se constantes e, as outras, variáveis. (GOULIN, 1904, p. 3) 

Após essa definição, San Thiago apresentava uma série de exemplos de funções 

e afirmava que “o Cálculo Diferencial se resume em dar regras para diferenciar essas 

funções” (OLIVEIRA, 2004, p.33, Apud LIMA, 2008, p. 07). 

Para introduzir a noção de limite, San Thiago tomava um polígono inscrito na 

circunferência cujo número de lados era sempre duplicado. Assim, o perímetro do 

polígono tendia para o perímetro da circunferência, ou seja, o perímetro da 

circunferência era o limite do perímetro do polígono (LIMA, 2008, p. 07). 

Após definir função e limites, o professor San Thiago introduzia os métodos de 

análise infinitesimal expondo o Método de Exaustão que Arquimedes utilizava para 

calcular áreas e comentando que era um método de análise infinitesimal. Logo em 

seguida, apresentava o método de Leibniz, dizendo que: 

Leibnitz, para resolver as questões, introduziu os taes infinitamente pequenos 

ou differenciais das quantidades. Elle suppunha as quantidades compostas de 

elementos infinitesimaes, estabelecia relações entre estas e, partindo dessas 

relações, chegava a determinar as relações entre as quantidades das 

questões”. (GOULIN, 1904, p. 7, Apud LIMA, 2008, p. 7) 

A intenção de San Thiago ao apresentar os métodos de Leibniz, Newton e 

Lagrange era chegar à definição de derivada através de cada um deles. Para isso, utiliza 

a ideia de obter a equação de uma reta tangente a uma curva em um ponto dado.  Após a 

apresentação dos métodos de Leibniz, Newton e Lagrange, San Thiago afirma que os 

três métodos convergiam para o mesmo resultado: a ideia de derivada. Essa afirmação 

era demonstrada com o auxílio da Fórmula de Taylor. 

Após todas essas considerações é que San Thiago apresentava a definição de 

derivada como “Derivada de uma função é o limite da relação do acréscimo da função 

para o da variável, quando este último tende a zero” (GOULIN, 1904, p. 16, Apud 

LIMA, 2008, p.10). 

Como a maioria dos livros de Cálculo mais recentes, o conceito de integral era 

dado por San Thiago como: 

a área da região sob o gráfico de uma função       , entre os valores   e   

da variável  . O intervalo [a,b] era dividido em   partes iguais e eram 

considerados os retângulos inscritos e circunscritos à curva dada, com base 
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nos subintervalos da divisão. Então, o limite da soma das áreas desses 

retângulos determinavam a integral. (LIMA, 2008, p. 10) 

De acordo com Oliveira (2004, p.49, Apud LIMA, 2008, p.11),  

San Thiago cita que a integração é a operação inversa da diferenciação e não 

apresenta o Teorema Fundamental do Cálculo. A fórmula         
 

 

          é justificada como uma diferença de áreas. Define as integrais 

indefinidas como sendo aquelas em que não se determinam valores da 

variável independente, e as definidas, como sendo aquelas nas quais os 

valores de a e b das abscissas são determinados. 

Segundo Jésu Márcio Azevedo da Costa (2016, p.63), 

 [...] por uma questão de reorganização curricular foi retirada das séries finais 

do antigo segundo grau, onde tinha-se uma divisão de áreas na segunda série 

do respectivo período, dando ao aluno a liberdade de intensificar seus 

conhecimentos em determinadas áreas de atuação, no referido caso: as 

ciências exatas. 

 Esta última citação envolve uma reflexão muito discutida nos dias de hoje sobre 

a implementação do Cálculo na Educação Básica, principalmente, no Ensino Médio.  

3.3 CÁLCULO I NA UFRRJ: O QUE SE ENSINA? COMO SE ENSINA? 

 

Atualmente, na UFRRJ, o programa analítico da disciplina de Cálculo I (vide 

Anexo I) que se encontra no site da coordenação do curso de Matemática, traz 

detalhadamente os tópicos abordados assim como de forma reduzida através da ementa.   

Segundo a última, os pontos essenciais da disciplina são “Funções de uma variável real. 

Gráficos. Limites e continuidade. A derivada. Aplicação da derivada. A integral. A 

função inversa, o logaritmo e a exponencial.” (UFRRJ, 2020).  

A bibliográfica básica recomendada para o curso é composta por três obras.  

O primeiro livro-texto é o “Cálculo com Geometria Analítica” dos autores 

Roland E. Larson, Bruce H. Edwards e Robert P. Hostetler. Nesse livro, o conceito de 

limite é introduzido com um exemplo de uma função      
    

   
 com a restrição dos 

valores válidos para x sendo aqueles diferentes de 1 (um). O livro mostra variados 

valores numéricos de f(x) em tabela para números à esquerda e à direita de 1 e conclui o 

valor aproximado que esses valores numéricos tendem para. Depois, o define como 

limite.  
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Para introduzir o conceito de derivada, nesse livro, os autores iniciam com o 

problema da reta tangente e depois define derivada de forma semelhante à que Lacroix 

definiu. Assim como Lacroix, Larson, Edwards e Hostetler definiram integral indefinida 

como sendo o inverso da derivada – eles chamam de antiderivada - e somente após se 

dedicarem a páginas de exercícios acerca disso é que eles introduzem a ideia de área sob 

curvas de funções citando até Arquimedes e seu método de Exaustão.  

O segundo livro listado no programa analítico é o intitulado “Cálculo” de James 

Stewart. Por sua vez, Stewart inicia o curso de Cálculo falando um pouco sobre o 

problema da reta tangente e da velocidade. Após essa pequena introdução, ele inicia o 

conceito de limites da mesma forma que fizeram os autores Larson, Edwards e Hostetler 

em “Cálculo com Geometria Analítica”. Para iniciar o conteúdo de derivada, Stewart 

comenta sobre a inclinação da reta tangente e logo após define como o limite do 

quociente como fez Lacroix. Finalmente, para conceituar integral ele fala sobre o 

problema da área e define como sendo o limite das somas das áreas dos retângulos 

aproximantes.  

O terceiro e último livro recomendado para a bibliografia básica, é o livro de 

George Brinton Thomas Jr. intitulado “Cálculo”. Nesse livro, até chegar à conceituação 

de limites, George mostra que os limites surgem quando encontramos a taxa de variação 

instantânea  de uma função ou a tangente de uma curva. Após isso, ele faz o mesmo que 

os autores de “Cálculo com Geometria Analítica” e Stewart. A definição e conteúdo de 

Derivada e Integral são feitos da mesma forma que Stewart fez com uma mudança na 

forma de escrever a definição da Integral Definida, por exemplo, pois contém uma 

linguagem mais formal com épsilon e delta.  

Portanto, fica entendido que os três livros recomendados pelo Departamento de 

Matemática são semelhantes entre si e ao livro de Lacroix e pode influenciar sobre o 

modo como os professores desenvolvem suas aulas de Cálculo I até hoje. 

 

3.4 METODOLOGIAS ADOTADAS EM UNIVERSIDADES DO BRASIL PARA 

A APRENDIZAGEM DO CÁLCULO  

 

Aqui podemos ver alguns exemplos de instituições que tentaram e tentam driblar 

as dificuldades de ensino e aprendizagem e as reprovações em Cálculo.  
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Uma das metodologias mais famosas é o desenvolvimento e implementação de 

uma disciplina na grade curricular que prepare os alunos para o tão esperado Cálculo. 

Geralmente essa disciplina é denominada Pré-Cálculo – justamente por vir antes da 

clássica disciplina de Cálculo I. Alguns exemplos de universidades que já trabalham 

dessa forma é o caso da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal Fluminense.  

Na UFSC, essa metodologia passou a ser adotada em 2015, primeiramente aos 

cursos de engenharia e depois foi unificada para todos os cursos que exigem 

matemática. A ementa da disciplina envolve vários sub-tópicos dos principais tópicos: 

Conjuntos e aritmética básica, Cálculo com Expressões Algébricas, Equações e 

Inequações e Funções. Observando a ementa, percebe-se que é abordado quase todos os 

conteúdos do ensino fundamental e médio. Segundo a página da disciplina no site da 

UFSC, os alunos chegam à graduação com uma grande deficiência no conteúdo do 

ensino fundamental e médio e por isso essa estrutura da disciplina de pré-cálculo 

(UFSC, 2018). Além disso, os alunos podem realizar um exame de proficiência em Pré-

Cálculo podendo ser dispensados da disciplina. Na UFJF, pode-se ver que só contém 

Pré-Cálculo na grade curricular de modalidade à distância e a ementa envolve os tópicos 

“Conjuntos Numéricos”, “Curvas No Plano”, “Polinômios Com Coeficientes Reais” e 

“Funções Reais De Variável Real”. Já quando investigamos a UFF que também tem a 

disciplina, encontramos que a data de implementação da disciplina na grade curricular 

aconteceu a partir do segundo semestre de 1997 (REZENDE, 2003, p.17). Apenas a 

ementa da disciplina na modalidade à distância pôde ser encontrada no sítio eletrônico 

da Universidade e mostra que são abordados tópicos como  

Polinômios. Função real de variável real. Gráficos das funções elementares. 

Transformações de gráficos. Traçado de gráficos de funções que são parte 

das cônicas. Função inversa. Funções trigonométricas. Funções 

trigonométricas inversas. Função potência. Função exponencial e função 

logarítmica. Números complexos. (UFF, 2012) 

Estas foram algumas universidades que contemplam a disciplina de Pré-Cálculo 

dentro da grade curricular. Agora, vejamos algumas universidades que possuem 

projetos de extensão de Pré-Cálculo. A primeira, Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), desenvolve um projeto de extensão semi-presencial de Pré-Cálculo. Nesse 

projeto, segundo a página que o descreve, o mesmo foi elaborado pelo grupo de 
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Matemática do Programa de Educação Tutorial (PET) para ajudar nas dificuldades dos 

alunos e tentar amenizar as reprovações. A disciplina de Pré-Cálculo é oferecida na 

modalidade semipresencial com encontros presenciais aos sábados (UFMG, 2013) e a 

parte à distância do curso é desenvolvido através de  

uma página na qual se encontram as aula teóricas em arquivo pdf, vídeos 

contendo exposição das aulas teóricas, resolução de exemplos mais 

elaborados, conta com um basto material de exercícios resolvidos, exercícios 

propostos e soluções dos exercícios propostos; também aproveitaremos os 

recurso de Software específicos de matemática para criar recursos e 

aplicativos dinâmicos que auxiliem no entendimento de conceitos pontuais da 

matéria, além de contar com um fórum moderado pelos bolsistas PET. 

(UFMG, 2013) 

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) desenvolve um chamado 

projeto de nivelamento em Matemática Básica desde 2016, em que professores do 

departamento desenvolvem aulas de reforço junto com monitores bolsistas. Segundo a 

página de notícias da UFES, “O projeto é pioneiro no Brasil e teve o objetivo de 

preparar os estudantes para cursar a disciplina de Cálculo I, que apresenta elevados 

índices de reprovação”. De acordo com o documento de oficialização do projeto, o 

conteúdo de Matemática trabalhado envolve estudos de Aritmética dos números 

racionais e irracionais, da reta real, operações com expressões algébricas, Equações e 

Inequações de primeiro e segundo graus, estudo da reta no plano cartesiano, resolução 

de sistemas lineares e aplicações, funções e potências e logaritmos. Segundo a notícia, 

O projeto de Nivelamento em Matemática começou em 2016 após um estudo 

que mostrou um aumento da reprovação de 31% para 43% na disciplina 

Cálculo I, no período de 2006 a 2011. Com o objetivo de reduzir esses 

índices, o projeto teve 76% de aprovação entre os estudantes que fizeram o 

nivelamento contra 61% de aprovação entre aqueles que não participaram. 

Além disso, a iniciativa também contribuiu para a diminuição da reprovação 

na disciplina de Álgebra Linear, que teve 60% de aprovados entre os que 

fizeram o nivelamento e 43% entre os que não fizeram. 

O professor que desenvolve o projeto com os monitores chegou a publicar um 

livro intitulado “Matemática Básica Volume 1” com oito capítulos para ser o livro texto 

do projeto de nivelamento.  

Um projeto parecido é desenvolvido também na Universidade Federal de Santa 

Maria no Rio Grande do Sul. Lá, o projeto é desenvolvido desde 2013 e também possui 

professores do departamento junto de alunos bolsistas e voluntários para desenvolver o 
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projeto com excelência. O projeto de extensão recebe o título de Pré-Cálculo na 

Transição: Ensino Médio/Ensino Superior e segundo Rocha et al  (2018, p. 4), que 

escreveram o artigo a fim de investigar o projeto e seu funcionamento,  

Os encontros da primeira etapa do projeto de extensão cujo enfoque é dado 

no presente trabalho, ocorreram na universidade, do dia 31/07/2017 a 

04/08/2017, semana anterior ao início das aulas do semestre letivo, com 

carga horária de 20 horas, ou seja, quatro horas por encontro. A segunda fase, 

com a retomada dos mesmos conteúdos abordados ocorre ao longo do 

semestre, organizado em duas turmas, com dois encontros semanais de uma 

hora cada. 

O projeto parece ser muito bem organizado, atrativo e dinâmico. Em uma 

passagem do artigo, os autores escrevem que em uma aula foi usado o exemplo de um 

eletrocardiograma para representar e exemplificar uma função.  

Além dessas metodologias, temos a Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas) que disponibiliza monitoria de Cálculo e também desenvolve um 

laboratório de Cálculo Diferencial e Integral I. A universidade não disponibiliza grandes 

detalhes de como é esse laboratório, mas no artigo de Miranda e Laudares, que versa 

sobre tal, se pode ler que também desenvolve atividades computacionais. De acordo 

com Miranda e Laudares (2007, p.79)  

Os professores do DME, cientes desta situação, instalaram, em 1997, o 

laboratório para práticas de Cálculo, ou LABCAL. Os softwares usados são o 

MAPLE e o MATILAB, com o auxílio de programas computacionais com o 

objetivo da “usabilidade”, isto é, facilitar o uso da linguagem dos softwares. 

Miranda e Laudares escrevem que  

Tais atividades cobriam diversos tópicos da ementa da disciplina e consistiam 

de estudos dirigidos semi-estruturados: as atividades eram elaboradas por um 

grupo de professores do DME, mas não eram totalmente rígidas; havia certo 

grau de liberdade para o professor acrescentar mudanças e/ou variações. 

(2007, p.80) 

Além disso, como eles afirmam,  

Nestas atividades o aluno fazia um estudo resumido da teoria do tópico 

abordado, algumas vezes com o auxílio de mídias computacionais 

(hipertexto, gráficos, animações), e em seguida era proposto a ele solucionar 

uma série de problemas de verificação de aprendizagem. Para essa resolução, 

o aluno utilizava como auxílio o software Maple, um poderoso Computer 

Algebraic System – CAS (Sistema Algébrico de Computação) —, capaz de 

realizar manipulações numéricas e simbólicas, álgebra vetorial, gráficos bi e 

tridimensionais. (Miranda e Laudares, 2007, p.81) 
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A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) além da monitoria de 

Cálculo, também disponibiliza um curso de Pré-Cálculo com turmas de manhã e de 

tarde. Segundo a página do curso, “O Curso de Pré-Cálculo visa propiciar uma 

experiência que facilite a transição do Ensino Médio para a Matemática de nível 

superior, em especial para o Cálculo, incentivando a autonomia e a autocrítica no estudo 

e na superação das dificuldades.” e as revisões feitas foram “desenvolvidas em forma de 

estudo dirigido em pequenos grupos, orientados por professores e acompanhados por 

monitores” e os conteúdos abordados foram 

 Funções reais: números reais, desigualdades, valor absoluto 

 Geometria Analítica: distância no plano, retas e círculos no plano 

 Polinômios: a família x
n
, translações, reflexões, alongamentos 

 Equações polinomiais: algoritmo da divisão, raízes racionais, frações parciais 

 Trigonometria: funções trigonométricas, lei dos senos e cossenos 

 Trigonometria: radianos, gráficos da função seno e relacionadas (UFRGS, 

2019) 

Esses são alguns exemplos utilizados por universidades para atenuar os 

obstáculos encontrados ao estudar a disciplina de Cálculo. O importante é que se tem 

feito algo para mudar essa realidade, mas ainda não são totalmente expostos como 

deveria. É preciso que essas universidades compartilhem, escrevam trabalhos mostrando 

resultados e divulguem para quem outras instituições se inspirem e também modifiquem 

suas realidades. 

 

3.5 METODOLOGIAS ADOTADAS NA UFRRJ 

 

A realidade da UFRRJ enquanto suas metodologias adotadas para amenizar essa 

problemática não é muito diferente. A universidade disponibiliza monitoria de Cálculo I 

e possuía até recentemente o programa de Tutoria em que os encontros eram semanais 

com duração de 4 horas e os alunos participantes, se comparecessem 75% das vezes, 

ganhavam um certificado de participação para poder integralizar as suas horas 

complementares necessárias para o término da graduação. Nas aulas de tutoria eram 

desenvolvidas aulas dos tópicos da matemática do ensino fundamental e médio 

planejadas pelos professores junto dos alunos bolsistas e voluntários que davam as 

aulas. O interessante é que isso acontecia de forma organizada e com o aluno tutor 

sempre em contato com o professor de Cálculo naquele momento, para sempre estarem 
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em sintonia, isto é, se o professor fosse falar de limites, o aluno tutor falaria logo de 

fatoração. Com isso, existia uma ordem lógica das revisões. Infelizmente, com tantos 

cortes de verba na área de educação, o programa precisou ser suspenso 

temporariamente.  

A monitoria é uma grande oportunidade do aluno conseguir tirar suas dúvidas. 

Resumidamente, o programa funciona da seguinte forma: um discente bolsista ou 

voluntário disponibiliza alguns horários dentro do Campus da Universidade para ajudar 

outros alunos que precisam de ajuda em alguma questão e conteúdo. Com isso, o aluno 

que é bolsista ou voluntário naquele momento atende muitas pessoas diariamente. 

Segundo a página do programa, a monitoria “oferece ao aluno de graduação um 

excelente espaço de aprendizagem e vivências acadêmicas ao prever o desenvolvimento 

de atividades didático-pedagógicas e práticas em disciplinas ou áreas de conhecimento 

sob a orientação de um docente.” (UFRRJ, 2020) e o importante é que ainda se mantém 

em funcionamento.  

O programa de Tutoria surge com o objetivo maior de democratizar a educação 

superior, pois “diz respeito à ampliação da permanência de estudantes nos cursos de 

graduação” (UFRRJ, 2020) e atende bem à necessidade de revisar conteúdos do ciclo 

básico com os alunos que precisam. No programa de Tutoria de Matemática da UFRRJ, 

são trabalhados “alguns assuntos considerados estratégicos para uma boa compreensão 

dos conceitos da disciplina Cálculo I, visando potencializar as suas (do calouro) chances 

de aprovação.” (SANTOS et al, 2016, p.2) e ainda de acordo com os mesmos autores, 

A metodologia de trabalho foi baseada em aulas expositivas, com 

duração de 4 horas semanais, algumas delas fazendo uso de laboratórios de 

informática do Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT) e do software GeoGebra, 

ideal para estudar propriedades algébricas e gráficas de funções e explorar 

propriedades da geometria. (2016, p.2). 

Logo, é uma proposta com grande possibilidade de ajudar a amenizar as 

dificuldades dos discentes.  
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4 O ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS  

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula 

devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos 

alunos, a suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da 

tarefa que tenho - a ele ensinar e não a de transferir conhecimento.” 

(FREIRE, 1996, p.47). 

 

Ao lermos sobre algo ou alguma coisa, temos a dificuldade e muitas vezes 

necessidade de saber, a priori, o que é ou qual é o significado do que estamos lendo, 

naquele contexto em questão. Aqui, não é diferente. Quando lemos “Resolução de 

Problemas” talvez a expressão remeta a dar soluções para grandes problemas ou 

simplesmente resolver exercícios buscando uma fixação do conteúdo. Por isso, é 

importante tecer sobre o que seria “Resolução de Problemas no ensino de matemática”. 

Primeiramente, vamos entender o significado da palavra Resolução. Segundo o 

Dicionário Aurélio, é a “capacidade de resolver, deliberar, decidir;”, ou seja, é a 

capacidade de decidir após reflexões e/ou discussões. Para a palavra Problema, o 

mesmo dicionário lista diversas definições e a que cabe mais neste trabalho é: “Questão 

não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento” (1975, 

Apud GIL, 2002, p. 23). De acordo com Van de Walle, “um problema é definido como 

qualquer tarefa ou atividade para a qual não se tem métodos ou regras prescritas ou 

memorizadas, nem a percepção de que haja um método específico para chegar à solução 

correta.” (VAN DE WALLE, 2001, Apud ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p.81). 

Portanto, quando aqui se fala “Resolução de Problemas no ensino de 

matemática” é representando a ação de lidar com uma questão ainda sem solução 

através das tentativas, reflexões e discussões de tudo o que está envolvido buscando 

soluções e usando conhecimentos matemáticos para conseguir alcançar um determinado 

objetivo. 

Mais importante que o significado dessa expressão é o estudo já desenvolvido ou 

em desenvolvimento dentro dessa área da Educação Matemática. Muito recentes – 

quando comparados com outros estudos da Educação Matemática no Brasil – os estudos 

sobre a Resolução de Problemas começaram em 1989 (ONUCHIC; ALLEVATO, p. 74, 

2011) e fora do Brasil o húngaro George Pólya foi o pioneiro com a publicação de seu 
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livro “A Arte de Resolver Problemas

” publicado em 1945 em que descreve estratégias 

para resolver problemas dentro de uma abordagem mais do que a simples memorização. 

Neste trabalho, não cabe a ideia de “Resolução de Problemas” como muito visto 

em publicações dos séculos XIX e XX: representava uma ideia limitada, pois 

significava apresentar situações-problema e, talvez, incluir um exemplo com uma 

resolução de problema usando alguma aplicação específica (STANIC; KILPATRICK, 

1990, Apud ONUCHIC; ALLEVIATO, 2011, p. 75). O autor está interessado sobre a 

visão mais construtiva acerca da Resolução de Problemas no ensino-aprendizagem de 

Matemática, isto é, utilizar essa abordagem para que os alunos construam seu próprio 

conhecimento a partir das mediações do professor e de suas reflexões em torno dos 

problemas. Tal visão é contrária àquela muito utilizada anos atrás que trazia os 

problemas e suas resoluções como uma aplicação mais genérica preocupada mais com o 

treino objetivando a memorização. Infelizmente, ainda é muito visto a abordagem da 

Resolução de Problemas seguindo a ideologia de repetição de problemas aleatórios para 

que o aluno consiga memorizar. Os educadores que seguem essa metodologia muitas 

vezes são nomeados “Professores tradicionais” que advém do ensino tradicional muito 

falado em publicações e definido como sendo aquele professor que utiliza apenas o giz, 

quadro e muita teoria.  

De acordo com Onuchic e Allevato (2011, p. 78) “Exatamente em 1980, o 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) publica um documento 

intitulado An Agenda for Action: Recommendations for School Mathematics in the 

1980’s” e nesse documento era indicado que a “Resolução de Problemas deve ser o foco 

da matemática escolar” (ONUCHIC, 1999, p. 204). É recente, mas o importante é que o 

mundo estava voltado para a ideia de que a aprendizagem torna-se significativa quando 

encontramos uma situação que nos desestabiliza, uma situação de Resolução de 

Problemas. Nessa situação, predomina-se o questionamento do que é preciso, do que se 

objetiva, de como se resolve; colocando o aluno como foco central, tornando-o um ser 

humano pensante que pode construir seu próprio conhecimento para resolver outros 

diferentes problemas futuros da sua vida. Na década de 1980, a fase da Resolução de 

Problemas apoiava-se no construtivismo e na teoria sociocultural (Vygotsky) 

                                                 

 Tradução do título inglês “How to solve it” do livro original 
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(ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 78) que é uma ideia de resolver problemas para 

construir o próprio conhecimento e para mudar a realidade que se vive.  

A Resolução de Problemas se justifica como sendo importante e necessária só 

por pensar na realidade humana. O ser humano se interessa quando precisa ser o 

protagonista da questão, quando precisa buscar soluções e dar o seu parecer. Onuchic e 

Allevato escrevem, a partir de ideias já registradas em seus próprios trabalhos 

anteriores, no trabalho de Van de Walle (2001) e de outros atores que  

• Resolução de Problemas coloca o foco da atenção dos alunos sobre 

as ideias matemáticas e sobre o dar sentido.  

• Resolução de Problemas desenvolve poder matemático nos alunos, 

ou seja, capacidade de pensar matematicamente, utilizar diferentes e 

convenientes estratégias em diferentes problemas, permitindo aumentar a 

compreensão dos conteúdos e conceitos matemáticos.  

• Resolução de Problemas desenvolve a crença de que os alunos são 

capazes de fazer matemática e de que a Matemática faz sentido; a confiança e 

a auto-estima dos estudantes aumentam.  

• Resolução de Problemas fornece dados de avaliação contínua, que 

podem ser usados para a tomada de decisões instrucionais e para ajudar os 

alunos a obter sucesso com a matemática.  

• Professores que ensinam dessa maneira se empolgam e não querem 

voltar a ensinar na forma dita tradicional. Sentem-se gratificados com a 

constatação de que os alunos desenvolvem a compreensão por seus próprios 

raciocínios.  

• A formalização dos conceitos e teorias matemáticas, feita pelo 

professor, passa a fazer mais sentido para os alunos. (ONUCHIC E 

ALLEVATO, 2011, p. 82) 

Isto é, a Resolução de Problemas parece a metodologia perfeita para um bom 

ensino-aprendizagem em sala de aula: “o aluno tanto aprende matemática resolvendo 

problemas como também aprende matemática para resolver problemas” (NASSER et al, 

2019, p. 6).  Claro, não é sobre só buscar a resolução do problema de forma solta, como 

colocar um problema sem estrutura lógica no papel e tentar solucionar, mas entender 

para que se busca aquilo e quais os objetivos de aprendizagem que vai se desenvolver e 

atingir. É importante saber que existem várias etapas fundamentais que vão ajudar a 

chegar ao produto final que é o conhecimento construído a partir da vivência do aluno 

com aquele estudo. Assim, o aluno se torna um constante pesquisador. A razão mais 

importante para se utilizar essa estratégia de ensino-aprendizagem é a de ajudar os 

alunos a compreenderem os conceitos, os processos e as técnicas operatórias necessárias 

dentro das atividades feitas em cada unidade temática (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, 

p.80, Apud ONUCHIC, 1999). 
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É evidente que adaptar-se a essa metodologia não é algo fácil e rápido. 

Analisando o próprio contexto histórico da Resolução de Problemas podemos afirmar 

que isso é difícil e demorado. Tanto que foi a partir dos Standards 2000

 que os 

educadores matemáticos passaram a pensar numa metodologia de ensino-aprendizagem 

de matemática através da Resolução de Problemas (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 

79-80). Quando se fala através da Resolução de Problemas se indica que é quando “o 

problema é visto como ponto de partida para a construção de novos conceitos e novos 

conteúdos; os alunos sendo co-construtores de seu próprio conhecimento e, os 

professores, os responsáveis por conduzir esse processo” (ONUCHIC; ALLEVATO, 

2011, p. 80). É nessa linha que segue esse trabalho, do ensino e aprendizagem de 

Cálculo através da Resolução de Problemas. 

A dificuldade encontrada na aplicação dessa metodologia é também advinda da 

formação dos professores. Por isso, para se trabalhar dentro da Resolução de Problemas 

é preciso organização, planejamento, reuniões, estudos, leituras, para que todas as 

instâncias envolvidas trabalhem juntas para fazer acontecer. É importante que os 

professores sejam orientados, ensinados, acompanhados para conseguir aplicar 

metodologia de ensino em suas aulas. Não é algo de uma hora para outra. Entre a 

década de 1980 e 1990, o NCTM desenvolveu um trabalho para auxiliar os professores 

e destacar aspectos considerados essenciais para o ensino de matemática (ONUCHIC; 

ALLEVATO, 2011, p. 79). Esse trabalho consistiu numa sequência de publicações e o 

tema da Resolução de Problemas estava entre elas. Outro exemplo de cooperação foi a 

elaboração de um roteiro por Onuchic e Alleviato para auxiliar os professores a 

trabalharem a Resolução de Problemas em sala de aula: preparação do problema, leitura 

individual, leitura em conjunto, resolução do problema, observar e incentivar, registro 

das resoluções na lousa, plenária, busca do consenso, formalização do conteúdo 

(ONUCHIC; ALLEVIATO, 2011, p. 83-84). Eles explicam o que aconteceria em cada 

tópico desses em seu trabalho, o que pode ser de grande ajuda aos profissionais que 

estão “mergulhando” nessa metodologia.  

                                                 

 Oficialmente chamados Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000), no qual são 

enunciados seis Princípios (Equidade, Currículo, Ensino, Aprendizagem, Avaliação, e Tecnologia); cinco 

Padrões de Conteúdo (Números e Operações, Álgebra, Geometria, Medida, e Análise de Dados e 

Probabilidade); e cinco Padrões de Procedimento, entre os quais o primeiro é Resolução de Problemas, 

seguido por Raciocínio e Prova; Comunicação; Conexões; e Representação (ONUCHI E ALLEVATO, 

2011, P. 79) 
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É fato que aprender Matemática de uma forma contextualizada que esteja dentro 

e relacionada com outros conhecimentos enriquece o processo de ensino e 

aprendizagem. Permite que o educando se coloque de frente a cenários que irão 

desenvolvê-lo para o mundo “capacitando-o para compreender e interpretar situações 

para se apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar 

conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias 

à sua formação.” (BRASIL, 2002, p.111). 

É possível citar um exemplo de quando não se encontra presente a metodologia 

da Resolução de Problemas: o docente explica através de uma aula expositiva o 

conceito e regras de equação do 1º grau, resolve alguns exemplos abstratos e 

compartilha com seus alunos uma lista de equações do primeiro grau e propõe que eles 

resolvam-na. Num próximo encontro em sala de aula, o professor volta a trabalhar 

exercícios parecidos com os alunos. Esse episódio tem seus objetivos e contribuem para 

a aprendizagem do aluno. Entretanto, são apenas exercícios de fixação/aplicação/revisão 

que trabalham o conteúdo e as técnicas matemáticas. Isto é, segundo o que fala os PCN, 

o que está em ação é uma simples transposição analógica: o aluno busca na 

memória um exercício semelhante e desenvolve passos análogos aos daquela 

situação, o que não garante que seja capaz de utilizar seus conhecimentos em 

situações diferentes ou mais complexas. (BRASIL, 2002, p. 112) 

Ainda dentro do cenário exemplificado de ensino-aprendizagem de equação do 

1º grau, pode ser imaginada uma forma alternativa ao exemplo citado acima e que o 

autor julga mais adequada à construção do conhecimento do aluno: o docente utiliza o 

“problema da balança de dois pratos” para despertar o interesse e tentar desenvolver o 

pensamento algébrico e lógico dos alunos em equação do 1º grau. Ele pode, por 

exemplo, começar a partir do equilíbrio (colocar a mesma quantidade de algum objeto 

com igual peso dos dois lados) e mediar fazendo perguntas aos alunos. Após isso, seria 

interessante retirar uma quantidade de um dos lados. Vamos supor que os objetos sejam 

bolinhas de gude, então ele poderia colocar 10 de um lado e 6 do outro. A ideia é deixar 

que os alunos experimentem, investiguem e respondam quantas bolinhas de gude seriam 

necessárias para que a balança voltasse ao equilíbrio. Muitas outras situações podem ser 

elaboradas com o uso desse recurso didático. É uma metodologia que requer preparação, 

planejamento, tempo e o processo de formalização é também lento, mas o aluno 
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envolve-se com o "fazer" matemática no sentido de criar hipóteses e conjecturas, para 

então, investigá-las e testá-las a partir da situação problema proposta (D’AMBROSIO, 

1989, p. 17). 

Conseguir uma balança mais encorpada pode ser difícil, mas já existem diversos 

tutoriais e sugestões no Google, Youtube e em trabalhos acadêmicos de como fazer uma 

com custo baixo e materiais acessíveis. Morais (2015, p. 17) ensina a construir uma 

balança com um cabide de pendurar roupa, seis pedaços de barbante de mesma medida 

e dois pratos descartáveis: 

Os barbantes devem ser emendados três a três. Após a emenda dos barbantes, 

que pode ser através de um nó, deverá ser preso e pendurado a um cabide em 

suas alças laterais. É importante que com a emenda dos barbantes as alças 

sejam idênticas, tanto na forma de peso quanto no comprimento. Se isso for 

seguido com cautela, a balança irá sempre estar em equilíbrio (sem peso 

algum nos pratos) entre seus dois termos. [...] (MORAIS, 2015, p.17) 

 Esse pode ser um dos vários exemplos de abordar o conteúdo de equação do 

primeiro grau com os alunos e existem diversos conteúdos na Matemática que 

possibilitam trabalhar dentro da metodologia da Resolução de Problemas.  
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5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi dividida em duas partes que se 

complementam: bibliográfica e descritiva. 

Primeiramente, a fim de ter uma maior familiaridade com o problema estudado, 

projetando-o com maior compreensão e precisão, observando os pontos que precisam de 

mais ênfase e possíveis dificuldades, foi feita uma pesquisa bibliográfica que engloba 

estudos de artigos, dissertações, teses e outros documentos sobre o que seria o Cálculo e 

o que se busca ao ensiná-lo, sobre as principais dificuldades apresentadas no ensino e 

aprendizagem e algumas metodologias de ensino de Matemática e, em especial de 

Cálculo I, com ênfase na abordagem da Resolução de Problemas. 

Em seguida, se fez necessário uma pesquisa descritiva para analisar e descrever, 

os dados relacionados às metodologias de ensino-aprendizagem de Cálculo I da UFRRJ, 

as dificuldades permanentes, intervenções, realidade do campus, através de entrevista 

presencial com professores e aplicação de formulários aos alunos. Também foi 

solicitado ao Departamento de Matemática e à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 

alguns dados sobre aprovação e reprovação de alunos na disciplina de Cálculo I nos 

últimos 10 anos. Ressalta-se que há 10 anos, o ingresso na UFRRJ passou a ser efetuado 

pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

5.1 ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DA UFRRJ 

 

A entrevista com os docentes – escolhidos levando em consideração maior 

contato com o autor e disponibilidade de horário no período da realização da entrevista - 

do Departamento de Matemática da UFRRJ, campus de Seropédica, aconteceu em 

momentos diferentes. A primeira, segunda e terceira entrevista ocorreu, 

respectivamente, nos dias 12, 19 e 22 de novembro. E exatamente com o objetivo de ter 

um resultado mais autêntico, objetivo e verdadeiro, as entrevistas foram todas 

presenciais com o autor desse trabalho sendo o entrevistador. As entrevistas fluíram 

muito bem e com tempo total muito diferentes sendo marcado pela personalidade de 

cada docente.  

Para conseguir os resultados almejados, o autor escolheu de forma minuciosa 13 

perguntas que podem ser observadas no apêndice deste trabalho.  
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Todas as perguntas foram respondidas dentro do esperado e contribuiu muito 

com os resultados que serão discutidos no tópico capítulo 6 deste trabalho. A escolha de 

apenas três docentes para a realização da entrevista está diretamente ligada à 

disponibilidade dos próprios docentes – já que era fim de período – e familiaridade com 

o autor seja por ter tido alguns deles como professor ou tenha alguma proximidade 

maior dentro da UFRRJ. Por sua vez, a escolha das perguntas que seriam feitas na 

entrevista se resumiu em contemplar os objetivos esperados para este trabalho.  

Para fazer a análise da entrevista dos professores, o autor ouviu os áudios, 

transcreveu da mesma forma que ouviu e após isso reescreveu as respostas de forma 

mais objetiva, refinando e deixando apenas o que era relevante para as perguntas.  

 

5.2 QUESTIONÁRIO ONLINE PARA OS DISCENTES 

 

Com a intenção de coletar uma grande quantidade de resultados entre os 

discentes da UFRRJ e pela praticidade, foi visto que o questionário feito de forma 

online mais se adequava à situação. Dessa forma, foi criado pelo autor um formulário 

online do Google Docs com as 12 perguntas e suas respectivas opções de respostas 

direcionadas aos alunos da universidade.  

Após criar e formatar o questionário na plataforma online, foi gerado um link do 

mesmo que foi compartilhado com contatos e grupos do Whatsapp, grupo do curso de 

Matemática da UFRRJ no Facebook e em um grupo de alunos e professores da UFRRJ 

(nesse grupo participam milhares de pessoas de diversos cursos). O link ficou 

disponível durante um mês obtendo-se 120 respostas julgadas suficientes pelo autor. 

Em relação à questão número 1 do formulário, é importante reiterar que a 

UFRRJ possui 20 cursos de graduação que possuem Cálculo I ou Matemática I em sua 

grade curricular. Nestas disciplinas, são estudados conceitos de Cálculo Diferencial e 

Integral em uma variável, como informado na seção 1.2 deste trabalho. Os cursos são: 

Administração, Administração Pública, Agronomia, Ciências Agrícolas, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de 

Agrimensura e Cartográfica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, 

Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Farmácia, Física, Geografia, Geologia, 

Matemática, Química, Sistemas de Informação e Zootecnia. 
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Como pode ser visto no apêndice B deste trabalho, todas as perguntas possuíam 

respostas obrigatórias para a finalização do formulário e se classificaram, em sua 

maioria, como perguntas objetivas e uma discursiva (a última).  

Os resultados de todas as perguntas serão explicitados no capítulo 6. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 RENDIMENTOS DOS ALUNOS DA UFRRJ NA DISCIPLINA DE CÁLCULO 

I NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

 

A Deliberação nº 073, de 13 de junho de 2008 da UFRRJ traz a aprovação do 

edital do concurso de acesso aos cursos de graduação em 2009 com a prova de 

vestibular interna ainda sendo a forma de o aluno ingressar na universidade. Já a 

Deliberação nº 253, de 27 de agosto de 2009, aprova o edital interno de acesso aos 

cursos de graduação da UFRRJ em 2010 trazendo a novidade:  

Nos termos do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ), faço saber aos interessados que o Acesso aos 

Cursos de Graduação em 2010 será realizado de acordo com o Sistema de 

Seleção Unificada disponibilizado pelo Ministério da Educação às 

Instituições Federais de Ensino Superior (SiSU/MEC), tendo como base as 

notas obtidas pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio de 2009 

(ENEM 2009) conforme definido na PORTARIA INEP no 109 de 27 de 

maio de 2009. (UFRRJ, 2009, p.2) 

Dessa forma, há 10 anos, a UFRRJ passou a utilizar a nota do ENEM juntamente 

do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para selecionar os novos alunos de graduação. 

Por isso, o autor achou relevante analisar os dados exclusivamente a partir dessa 

mudança, pois quando a entrada dos alunos se dava por prova de vestibular interna, os 

níveis das provas eram bem diferentes. Esses dados acerca do rendimento dos alunos na 

disciplina de Cálculo I foram coletados com o Departamento de Matemática (DEMAT) 

e com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Foi possível obter os dados completos da 

última década. 

Na UFRRJ atualmente, o rendimento do aluno é classificado em Aprovado, 

Reprovado por Média e Reprovado por frequência. Dessa forma, abaixo estão os 

respectivos gráficos desses rendimentos ao passar dos períodos.  
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Gráfico 1 - Relação de aprovados e matriculados 

 

Fonte: O autor segundo dados disponibilizados pelo Departamento de Matemática e a Pró-Reitoria de 

Graduação. 

Como se pode observar no gráfico 1 e segundo o desvio-padrão que indica uma 

dispersão de 52 aprovados em torno da média aritmética, há uma grande variedade no 

número de aprovações. A média de alunos aprovados por período é de, 

aproximadamente, 160 alunos enquanto que a média de matrículas por período é de, 

aproximadamente, 448 alunos matriculados. Para ser mais preciso, foi feito o percentual 

de cada período encontrando valores de, aproximadamente, 14% até 56 % de aprovados. 

Após isso, foi calculada a média aritmética aproximada desses percentuais. Com isto, 

foi possível concluir que em média, 36% dos alunos conseguem aprovação na disciplina 

de Cálculo I. Um número abaixo de 50% que diz muito sobre a dificuldade dos alunos 

em lidar com a disciplina.  

Os dados (gráfico 2) da Reprovação por média se mostraram um pouco mais 

heterogêneos segundo o desvio-padrão de, aproximadamente, 67 reprovações por 

média. O percentual de alunos reprovados por média por período está dentro do 

intervalo que vai de 20% até 64% e isso nos dá uma média aritmética aproximada de 

43% por período. Esse valor mostra que no contexto da UFRRJ, as reprovações estão 

pouco abaixo de 50%, o que é um bom resultado. Apenas os períodos 2011-1 e 2019-1 

que tiveram números bem diferentes dos demais com, respectivamente, 60% e 64% 

aproximados.  
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Gráfico 2 - Relação de reprovados por média e matriculados 

 

Fonte: O autor segundo dados disponibilizados pelo Departamento de Matemática e a Pró-Reitoria de 

Graduação. 

Para finalizar, o gráfico 3 mostra os dados correspondentes à Reprovação por 

Frequência.  

Gráfico 3 - Relação de reprovados por frequência e matriculados 

 

Fonte: O autor segundo dados disponibilizados pelo Departamento de Matemática e a Pró-Reitoria de 

Graduação. 
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De acordo com essas informações e sua representação nesse gráfico, é possível 

observar que os números de graduandos reprovados por frequência se mostram menos 

heterogêneos do que os dados já vistos anteriormente. Para confirmar, foi calculado o 

desvio-padrão que resultou em, aproximadamente, 32 reprovações por frequência em 

torno da média aritmética que vale exatamente 82,65.  Já o percentual desses números 

está dentro do intervalo que vai de 9% até 29% e a média aritmética desses percentuais 

nos dá o resultado aproximado de 18% por período. Logo, é nítido que essa 

classificação (Reprovação por Frequência) é a que menos aparece nesses dez anos 

mostrando que a maioria dos alunos comparecem à maioria das aulas, mas ainda assim 

reprovam Cálculo I mais do que conseguem aprovação.  

Para completar, foi somado o número de reprovações por média com as por 

frequência para uma comparação mais precisa.  

Gráfico 4 - Relação da soma das reprovações e do número de matrículas 

 

Fonte: O autor segundo dados disponibilizados pelo Departamento de Matemática e a Pró-Reitoria de 

Graduação. 

A média aritmética do total de reprovações é, aproximadamente, 278. O 

percentual médio é, aproximadamente, 62%. Comparando-se com os 36% de 

aprovações, por período, em dez anos, realmente é um cenário preocupante, pois o 

sucesso desses alunos de graduação na disciplina está abaixo de 50% das matrículas 

enquanto que o fracasso está consideravelmente acima. Os motivos serão investigados 

mais a frente neste capítulo.  
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6.2 QUESTIONÁRIO DOS DISCENTES DA UFRRJ 

 

O questionário direcionado aos alunos de graduação da UFRRJ foi respondido 

por 120 pessoas de 15 cursos diferentes. Segundo os resultados para a primeira 

pergunta, foram coletadas 47 respostas do curso de Matemática, 13 do curso de 

Engenharia Química, 11 de Química, 7 de Agronomia e também de Física, 6 de 

Engenharia de Alimentos, 5 de Ciências Agrícolas, Ciências Econômicas, Engenharia 

Florestal e Engenharia de Materiais; 4 do curso de Administração, 2 de Geologia; 1 

resposta do curso Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Geografia e Sistemas 

de Informação.  

A segunda pergunta tinha o enunciado “Qual disciplina tem no seu curso?” já 

que em alguns cursos existe a disciplina Matemática I que é um curso mais resumido e 

direcionado do que o completo de Cálculo I, mas aborda a mesma linha de conteúdo. O 

resultado pode ser visto no gráfico 5 e como o esperado, a disciplina de cálculo I é 

maioria.  

Gráfico 5 - Resultado da pergunta 2 

 

Fonte: O autor. 
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Para a pergunta três: “Você sente ou sentiu uma grande dificuldade ao aprender 

Cálculo I/Matemática I?” temos o seguinte resultado no gráfico 6.  Com isso, 

podemos ver que realmente mais da metade dos alunos, especificamente 80,8%, 

sentiram dificuldade nessa disciplina confirmando um problema recorrente nas 

universidades e que na UFRRJ não é diferente. 

Gráfico 6 - Resultado da pergunta 3 

 

Fonte: O autor. 

A quarta pergunta do questionário pedia: “Marque o(s) fator(es) que 

influenciam/influenciaram para sua dificuldade em aprender os conteúdos da disciplina 

de Cálculo I/Matemática I” e cada aluno poderia marcar mais de uma opção.  Além de 

opções já pré-definidas para os alunos marcarem, também existia a caixa de seleção 

chamada “Outros” em que os alunos poderiam escrever outros fatores que achavam 

pertinentes. A tabela 2 mostra os fatores já pré-definidos pelo autor e a respectiva 

quantidade de pessoas que marcaram a respectiva opção.  
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Tabela 2 - Fatores pré-definidos pelo autor 

Fatores pré-definidos Quantidade de marcações 

Não senti dificuldades em aprender a disciplina 10 

Deficiências com a Matemática do Ensino Básico 73 

Ritmo acelerado da disciplina 52 

Grade com excessivo número de disciplinas no 1º 

período 

28 

Falta de conexão entre o conteúdo da disciplina e 

aplicações na minha área de formação 

37 

Metodologia de Ensino do Professor 63 

Fonte: O autor. 

Um fator que já é muito discutido em trabalhos no Brasil e comentado por 

alunos e professores dentro das universidades é a problemática da base fraca que os 

estudantes possuem da matemática básica. Aqui, tivemos 73 marcações desse fator, o 

que representa, aproximadamente, 60,83% da amostra, o que é mais da metade. Isso 

mostra que realmente a maioria dos alunos acha que esse é o grande problema que 

impede um bom rendimento na disciplina e mais para frente nesse trabalho, veremos 

que os professores também acreditam ser um fator bem determinante para o sucesso na 

disciplina.  

A quantidade de 63 marcações no fator “Metodologia do Ensino do professor” 

só reforça o que muito já se fala que é sobre os alunos acharem que o jeito que o 

professor leciona, planeja suas aulas e as desenvolve, ainda está pouco dinâmica.  

Dois fatores que tiveram uma quantidade considerável e caminham quase que 

juntos, é “Ritmo acelerado da disciplina” e “Grade com excessivo número de disciplinas 

no 1º período” onde tivemos, respectivamente, 52 e 28 marcações. Bom, o autor 

também já ouviu muito isso no seu grupo de amigos de curso, entre os alunos para quais 

ele dava aula particular e agora nesses resultados isso se mostra como reclamações 

pertinentes. Os cursos que envolvem essa disciplina realmente lidam com esse problema 

que é a forma acelerada que os professores dão os conteúdos, seja pela grande 

quantidade de conteúdo em curto tempo, seja por problemas de greve, falta d’água, em 

geral, problemas que impossibilitam o acontecimento das aulas e que compromete o 

cronograma dos professores. Sobre ter muitas disciplinas no primeiro período isso vai 

de cada curso, pois, com propriedade já que o curso do autor é Matemática, ele teve 

apenas 3 disciplinas (16 créditos) no primeiro período incluindo a de Cálculo I, o que 
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acha uma quantidade boa já que há cursos com 31 créditos no primeiro período. Se 

realmente existem cursos que sobrecarregam a grade do primeiro período, isso precisa 

ser revisto com certeza, já que é o período de adaptação dos alunos, o período em que 

eles “caem” na realidade e enxergam que as coisas não funcionam como no ensino 

médio. E o ruim disso é que os calouros não podem escolher quais disciplinas farão em 

seu primeiro período (teoricamente até podem trancar algumas, mas acaba sendo ruim 

para ele, pois já começaria o curso sabendo que irá ficar atrasado na grade curricular. 

Essa grade a coordenação do curso já deixa pré-definida e os alunos só podem escolher 

as disciplinas que irão cursar assim como quantas, a partir do segundo período. Claro, 

dentro da realidade da UFRRJ. 

A opção “Falta de conexão entre o conteúdo da disciplina e aplicações na minha 

área de formação” englobaria facilmente o que um aluno acrescentou em “Outros” sobre 

não ter uma preocupação por parte do professor em relação ao curso dele da área 

agrária, mas ele quis dar maior ênfase. Com 37 marcações, parece pouco, mas em uma 

pergunta que será exposta e comentada posteriormente aqui neste trabalho, os alunos 

escrevam bastante sobre a falta de contextualização com seu cotidiano e também com 

seus cursos. Esse fator é muito visto nos trabalhos que falam sobre esse tema e é um 

problema difícil de ser resolvido, pois as turmas de Cálculo I são bem heterogêneas em 

relação a cursos, são vários alunos de diversos cursos diferentes e para mostrar 

aplicação de Cálculo I dentro de cada curso demandaria tempo, planejamento e 

criatividade. E esses são outros fatores muito importantes, mas que precisa de toda uma 

organização e preparação para fluir.  

Houve algumas marcações para a opção “Não senti dificuldades em aprender a 

disciplina”, mais especificamente, 10 marcações ou 8,33%. Um cenário onde 40% a 

50% da amostra marcasse essa opção parece um sonho que está longe de ser realizado, 

mas não é impossível. É uma minoria que pode ter diversos motivos para não ter tido 

dificuldades ao fazer a disciplina. No campo em que cada aluno pôde escrever sobre o 

que acha que pode ser feito para mudar a realidade dessa disciplina, o autor procurou o 

que esses 10 alunos recomendaram e nos comentários e discussões dessa pergunta, será 

exposto.  
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Para a opção “Outros” alguns alunos acrescentaram seus fatores que podem ser 

vistos da mesma forma que a tabela anterior na tabela 3. 

Tabela 3 - Fatores escritos pelos alunos 

Fatores escritos pelos alunos Quantidade de marcações 

A matéria ministrada em sala não bate com a 

da prova ou das listas  

1 

Poucos exercícios  1 

Inexistência de um habito diário de estudo  1 

Professores sem a menor preocupação com a 

área agrária 

1 

Dificuldade em compreender os conteúdos em 

si, bem como suas aplicações 

1 

Na parte de taxa relacionada e otimização eu 

até hoje não consigo visualizar nada e nem 

fazer uma questão 

1 

Eu fico sempre adiando o fato de que eu preciso 

estudar 

1 

Abstração do conceito de limite e sua 

aplicabilidade 

1 

Fonte: O autor. 

Claro que cada fator possui apenas uma marcação, pois cada aluno que escreveu 

a sua, mas o interessante nessas escritas é que possuem alguns muito específicos que 

envolvem outras variáveis. Por exemplo, quando escrevem “Inexistência de um hábito 

diário de estudo” e “Eu fico sempre adiando o fato de que eu preciso estudar” temos 

uma situação que possui relação direta com o psicológico do aluno em que ele reflete e 

afirma que precisa estudar mais e deixar de procrastinar. Mas também, com sua 

maturidade, sobre certeza das escolhas feitas para sua carreira, o que é de se esperar, 

pois a maioria entra muito jovem na universidade. Isso mostra o quanto a questão 

emocional está ligada ao rendimento que o aluno tem e que pode ser a consequência de 

problemas de ansiedade. Além disso, temos uma opção em que um aluno de um curso 

específico, provavelmente da área agrária, lamenta a falta de contextualização na área e 

que isso foi um fator importante em manter sua dificuldade. Com isso também podemos 

ver que a falta de contextualização realmente dificulta na hora de prender a atenção e 

despertar o interesse dos discentes.  

A pergunta 5 foi uma pergunta pensada em tentar investigar se o rendimentos 

dos alunos na disciplina tinha uma implicação direta com sua frequência nas aulas. De 
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acordo com o gráfico 7, perguntados sobre “Com que frequência você ia/vai às aulas de 

Cálculo I/Matemática I?” podemos ver que mais da metade dos alunos foram às aulas 

mais de 90% das vezes. Isto é, cumpriram com o mínimo que precisa ter de presença 

nas aulas que é 75%. Com isso, dentro dessa amostra, possibilita somente que 

afirmemos que não há uma implicação direta da quantidade de faltas e rendimento baixo 

desses alunos da amostra. Até por que existem casos, mesmo que muito poucos, já que 

demandam muita dedicação e certeza da escolha pelo curso, de alunos que precisam 

estudar mais sozinhos, em suas casas, trabalhos, não vão à maioria das aulas, mas 

conseguem um ótimo rendimento e cumprem a disciplina com sucesso.  Claro, isso 

ainda não é um fato, mas o autor mesmo viu de perto alguns exemplos. Dos 10 alunos 

que disseram não ter tido nenhuma dificuldade ao fazer Cálculo I, 2 responderam que 

frequentaram às aulas entre 50% e 75% das vezes, 3 responderam entre 75% e 90% das 

vezes e 5 responderam ter frequentado mais de 90% das vezes. Apesar do número baixo 

de alunos da amostra que disseram não ter dificuldades com a disciplina de Cálculo, 

apenas 10 alunos, vemos que a maioria desses alunos que tiveram sucesso na disciplina 

sem nenhuma complicação, frequentaram bem às aulas como tem que ser.  

Gráfico 7 - Resultado da pergunta 5

 

Fonte: O autor. 
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A pergunta 6 questionava “Na primeira vez que você cursou Cálculo 

I/Matemática I o seu conceito foi:” e algo que confirmamos é que a maioria foi 

reprovado por média, mais especificamente, como mostra o gráfico 8, 46%. Isso 

mostra que na UFRRJ realmente os alunos têm tido dificuldade em relação ao 

conteúdo independente do motivo que ocasionou isso. Pode-se ver também que a 

quantidade de aprovados dessa amostra foi razoável, um pouco abaixo da metade. 

Sobre a reprovação por frequentar menos que o mínimo das aulas ou abandono da 

disciplina, segue sendo o menor motivo de reprovações na disciplina, assim como 

comentou os professores na entrevista em suas experiências. 

Gráfico 8 - Resultado da pergunta 6 

 

Fonte: O autor. 

A sétima pergunta dizia “Antes de definir formalmente um novo conceito, o seu 

professor de Cálculo I/Matemática I utiliza/utilizava uma situação ou problema do 

cotidiano a fim de contextualizá-lo?”. Podemos ver no gráfico 9 que a maioria 

respondeu “Raramente”. Essa disciplina lida com grandezas, problemas de variação e 

tem grande potencial de contextualizações seja elas relacionadas ao curso que o aluno 

faz ou a problemas gerais do cotidiano das pessoas.  
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O resultado para “Nunca” é o segundo maior e comparado aos 2% que 

responderam “Sempre”, se torna ainda maior. É preocupante, pois quando o professor 

faz, mesmo sendo pouco, ele já está tentando, se arriscando, sendo criativo. 

Entretanto, quando ele nunca faz, isso é um motivo para ser reconhecido, refletido e 

até chamado atenção. Será que os professores estão desmotivados? Será que foi a 

formação que ele teve? - esse é um bom “chute” - Será que o tempo está curto? O fato 

é que nos livros hoje em dia existem exemplos de aplicações e contextualizações que 

os professores podem reproduzir em sala de aula. Nunca fazer isso, tendo pelo menos 

um pouco de exemplos já prontos para reprodução, é descaso e precisa haver uma 

mudança nisso.   

Gráfico 9 - Resultado da pergunta 7 

 

Fonte: O autor. 

A pergunta de número 8 questionava “Quando o professor da disciplina de 

Cálculo I/Matemática I contextualizava um determinado conceito da disciplina com 

uma situação ou problema do cotidiano, você se sentia mais motivado em estudar e 

aprender aquele conceito?” e como podemos ver no gráfico 10, 37,5%, maioria, nunca 

contextualizou conceitos da disciplina com situações ou problemas do cotidiano. Mas, 

2% 

13% 

51% 

34% 

Sempre 

Frequentemente 

Raramente 

Nunca 



56 

 

 

 

de acordo com as respostas dos alunos que tiveram professores que fizeram diferente, 

27,5% se sentia frequentemente motivado em estudar e aprender o conceito. Isto é, 

ainda quando o professor tentava uma contextualização, nem sempre era bem 

sucedido. Isso pode indicar também a forma como se é contextualizado, será que foi 

de uma Será que foi de uma forma adequada? Será que foi só um conjunto de 

informações sem aplicação prática na vida das pessoas? Já que problemas assim, 

distantes da realidade, só com números e informações fictícias, são muito usados e 

considerados problemas contextualizados, mas não são.  

Gráfico 10 - Resultado da pergunta 8 

 

Fonte: O autor. 

A pergunta número 9 dizia “Qual o tópico que você sentiu MENOS dificuldade 

de aprender em Cálculo I/Matemática I?” e um resultado já era esperado: o maior 

resultado é sobre o cálculo de Derivadas. De acordo com o gráfico 11, 46% dos alunos 

tiveram menos dificuldade nesse conteúdo e isso pode ter relação com essa parte que 

possui muita prática de regras de derivação, ou seja, exatamente no componente mais 

“operacional” da disciplina. Isso é cultural. Desde a Educação Básica, os alunos são 
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condicionados a resolver o mesmo cálculo com pequenas alterações nos seus 

parâmetros. Quando ele é confrontado com um problema de natureza mais aplicada, 

em uma situação contextualizada, onde ele deve interpretar a situação e modelar 

matematicamente um problema, ele sente mais dificuldade.  

O segundo tópico que os alunos sentiram menos dificuldade com, 

aproximadamente, 24% das respostas, é o de cálculo de limites. Tal resultado 

surpreende se for observado que o assunto de limites, segundo os professores, é um dos 

temas que eles observam que os alunos se mostram menos interessados. Mas não 

surpreende se observado que, assim como o cálculo de derivadas, se resolve através de 

uma “biblioteca de macetes” algébricos. 

Gráfico 11 - Resultado da pergunta 9 

 

Fonte: O autor. 

De forma a completar a pergunta número 9, a décima pergunta trazia o 

questionamento “Qual o tópico que você sentiu MAIS dificuldade de aprender em 

Cálculo I/Matemática I?” e as respostas ficaram bem divididas como mostra o gráfico 

12. Nenhum tópico teve um peso maior nos resultados. O Cálculo de Integrais 
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Indefinidas foi a opção mais escolhida com 23% da amostra. Esse resultado nos traz 

ideias de alguns possíveis motivos: 

Talvez seja por ter muitas regras de integração que muitas vezes os alunos 

precisam gravar já que alguns professores não autorizam o uso de uma tabela com as 

regras para consulta ou pelo fato de que integrar é mais complexo que derivar.  

Pode ter relação também por não ter nenhuma contextualização e problemas 

práticos e aplicados como tem no conteúdo de Integral Definida.  

Além disso, é um conteúdo difícil de fugir de listas extensas de exercícios para 

praticar, já que o aluno precisa treinar muito as regras de integração com muitos tipos 

diferentes. Dessa forma, o professor precisa passar até mais de uma lista de exercício 

dentro de Integral Indefinida e talvez isso assuste os alunos. 

Também pode ter relação direta com o período que o conteúdo é ensinado, pois 

fica para a parte final do curso de Cálculo I. E nesse período os alunos muitas vezes já 

estão envolvidos com outras disciplinas, o tempo é curto e as provas geralmente 

convergem para uma única semana.  

Assim como o cálculo de limites foi o segundo maior resultado na pergunta 8, 

também foi o segundo maior resultado na pergunta 9. Com 21%, Cálculo de Limites é o 

segundo mais escolhido quando se questiona qual tópico os alunos sentem mais 

dificuldade. Esse resultado não surpreendeu, diferente do resultado para menos 

dificuldade. Geralmente, o conteúdo de limites é o que se mostra mais complicado para 

os alunos, seja por ser a parte inicial, muitas vezes o primeiro contato do aluno no curso 

ou por pedir o conhecimento forte de matemática básica pelos alunos, pois envolve 

fatoração, frações, polinômios, radiciação, entre outros tópicos do ensino básico. Outra 

possibilidade é que em geral, a primeira avaliação é praticamente só sobre cálculo de 

limites. Então se o aluno não entende isso, não consegue recorrer a outros conteúdos 

que entende mais na mesma prova. Já taxas relacionadas, costuma ser avaliada na prova 

junto com outros conteúdos de derivada (reta tangente, cálculo de derivada, gráficos, 

etc). O autor sentiu que por esse cenário inesperado, uma pergunta que poderia 

esclarecer melhor e não foi feita no questionário era, após perguntar o tópico que o 

aluno sentiu menos e mais dificuldades ao fazer Cálculo I ou Matemática I, perguntar o 

motivo que o faz decidir essa resposta. Como não foi pensado, fica a reflexão se os 
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alunos preferem a praticidade e abstração do Cálculo de Limites ou se isso é justamente 

o motivo pelo qual há complicações.  

O tópico Taxas Relacionadas ficou em terceiro lugar com 20% das respostas. 

Esse conteúdo é uma parte complexa do curso de Cálculo, pois além de envolver o 

conteúdo de Derivadas que o aluno acabou de aprender, envolve muita interpretação. O 

aluno precisa entender o problema proposto, identificar as variáveis, pensar em como 

resolver e o que fazer primeiro. Esse problema talvez fosse amenizado se os alunos 

tivessem acostumados a resolver problemas, a lidar com conteúdos através da 

Resolução de Problemas, pois teriam o desenvolvimento maior da interpretação 

matemática, do poder de decisões e do trabalho em grupo. O autor acreditava que esse 

fosse um tópico considerado complicado, pois também teve dificuldades quando cursou 

a disciplina de Cálculo I. 

Gráfico 12 - Resultado da pergunta 10 

 

Fonte: O autor. 
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A pergunta de número 11 questionava os alunos “Além da lousa, seu professor 

de Cálculo I/Matemática I utiliza/utilizava tecnologias digitais em algumas de suas 

aulas?” e um resultado mostrou que os professores ainda utilizam muito pouco as 

tecnologias digitais em suas aulas. Com o maior número de respostas mais exatamente, 

74% das respostas, como mostra o gráfico 13, a opção em que os alunos diziam que seu 

professor nunca utilizou tecnologias digitais em sala de aula mostra o quanto esse 

assunto é falado, mas ainda não possui o problema resolvido. É um assunto delicado, 

pois envolve a formação do professor que está em sala de aula. Se ele não teve uma 

formação adequada e motivadora, ele também vai reproduzir o mesmo nas suas aulas 

como professor e nem sempre o docente é licenciado ou então é bacharel e teve 

interesse ou oportunidade de cursar disciplinas da área de ensino. Entretanto, a 

formação continuada (uma questão de vontade e iniciativa individual) está aí para ajudar 

a combater esse déficit e fazer com que o uso dessas tecnologias como recurso didático 

seja uma realidade. O Cálculo Diferencial e Integral é praticamente o estudo de funções 

e suas variações e hoje em dia existem diversos softwares de computador e de celular 

que possibilitam trabalhar o conteúdo de forma dinâmica. Existem softwares que plotam 

gráficos, que mostram as variações nas funções, construções, que modelam, mas pelo 

jeito o uso disso em sala de aula para ajudar no ensino e aprendizagem ainda é baixo. 

Esse resultado traz consigo um motivo para refletir e continuar insistindo no uso, 

mesmo que de forma totalmente exploratória. Na entrevista com os professores, foi 

visto que quase não houve a tentativa no uso dessas tecnologias, mas há um desejo 

grande. E, segundo os professores, falta os recursos que possibilitariam esse uso como 

datashow em sala de aula e preparação. 
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Gráfico 13 - Resultado da pergunta 11 

 

Fonte: O autor. 

A última pergunta do questionário de número 12 era uma pergunta aberta que o 

autor colocou justamente para saber, dentro das expectativas e realidades dos alunos, 

ideias do que poderia ser feito para mudar essa realidade. A pergunta dizia “Em sua 

opinião, que ações acadêmicas poderiam ser tomadas para que o ensino, a 

aprendizagem, o interesse no conteúdo e, consequentemente, os níveis de aprovação na 

disciplina de Cálculo I/Matemática I, se tornem maiores?” e ao ler cada uma das 120 

respostas, o autor notou que três ações apareceram de forma significativa. Os alunos 

falaram muito sobre haver um curso de Pré-Cálculo, relacionar os conteúdos com o 

cotidiano e realidade do aluno e, por último, ter o investimento do programa de Tutoria. 

Durante análise das respostas, foram criados padrões e retirados as ideias principais dos 

textos que escreveram. As ações recomendadas pelos alunos podem ser visto nos 

tópicos listados abaixo:  

 Revisão de funções; 

 Relacionar os conteúdos com o cotidiano e realidade do aluno; 

 Melhora da didática do professor; 
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 Recursos didáticos; 

 Revisão de conceitos de matemática básica; 

 Utilização de softwares; 

 Incentivo ao uso de livros; 

 Incentivo a assistir vídeos no Youtube; 

 Projeto de tutoria; 

 Monitoria; 

 Uso do GeoGebra; 

 Uso de exemplos concretos; 

 Mais resoluções de exercícios;  

 Ajudar o aluno a amadurecer; 

 Flexibilização do professor; 

 Mudança na avaliação (diferente da prova) ; 

 Avaliação prévia de nivelamento sem nota para avaliar só para saber os 

conteúdos mais assimilados pela turma; 

 Avaliações prévias próximo às avaliações formais; 

 Instrutor de matemática básica ; 

 Aulas mais interativas ; 

 Apelo visual; 

 Aplicabilidade do conteúdo; 

 Disciplina de pré-cálculo não obrigatória; 

 Aplicações específicas da disciplina de cada curso; 

 Professor atendendo dúvidas além da disciplina ensinada (como dúvidas de 

ensino médio); 

 Resolver mais detalhadamente os exercícios com os alunos; 

 Avaliações condizentes com o ensino em sala de aula; 

 Grade curricular menos densa; 

 Direcionar o ensino de acordo com o curso; 

 Diminuir o conteúdo da disciplina alocando uma parte do final de Cálculo I para 

Cálculo II; 

 Mais aulas de exercícios; 
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 Incentivo a grupos de estudos; 

 Maior comprometimento dos alunos; 

 Empatia do professor; 

 Quadro organizado; 

 Avaliações periódicas do desempenho dos professores; 

 Turmas menos cheias; 

 Explicação da utilização de certo conteúdo; 

 Fazer o aluno refletir o conteúdo passado; 

 Diminuição da carga horária; 

 Demonstrações; 

 Maior tempo para o ensino de cada conteúdo; 

 Notas de aula para diminuir o registro manual por parte dos alunos; 

 Seminários para mostrar aplicabilidade do conteúdo para disciplinas futuras; 

 Diminuir cobrança por definições e aumentar aplicações práticas; 

 Ensino mais humanizado onde o professor se adéqua ao aluno e suas 

dificuldades; 

 Aproveitamento dos bolsistas da Residência Pedagógica, PIBID e PET para um 

reforço escolar; 

Esses tópicos recomendados pelos alunos foram justificados muitas vezes pelo 

fato de ter contribuído positivamente com eles quando fizeram a disciplina de Cálculo I 

ou Matemática I.  

 Outro tópico que também se destacou foi sobre haver certa empatia dos 

professores para com os alunos e a realidade deles. Seja desacelerando o ensino do 

conteúdo, o nível das provas ou ao tirar dúvidas, os alunos acreditam que a empatia 

seria um amenizador dessas dificuldades.  

Ler sobre as ações que os alunos recomendaram é de total importância para 

ajudar os professores que estão interessados e mudar a realidade em suas universidades. 

A amostra não é tão grande quando considerado o tamanho de uma universidade, mas já 

colabora para conseguirmos mudar essa realidade.  
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6.3 ENTREVISTA COM OS DOCENTES DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA DA UFRRJ QUE MINISTRARAM CÁLCULO 

I/MATEMÁTICA I RECENTEMENTE  

 

Foram 3 entrevistas e  em  3 datas diferentes. O autor escolheu 3 professores do 

Departamento de Matemática da UFRRJ a fim de investigar como está sendo 

desenvolvido a disciplina de Cálculo I ou Matemática I na UFRRJ e também para 

entender algumas questões segundo o contexto dos docentes. Para preservar a 

identidade e respeitar eticamente os professores, aqui serão chamados de Professor A, 

Professor B e Professor C. A primeira entrevista aconteceu no dia 12 de novembro de 

2019, a segunda no dia 19 de novembro de 2019 e a última no dia 22 de novembro de 

2019. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas pelo autor posteriormente. 

Abaixo será colocada a pergunta e as diferentes respostas dos professores 

acompanhadas dos comentários.  

 

PERGUNTA 1: Na sua opinião, quais os principais desafios para o professor que 

leciona Cálculo I na UFRRJ? 

Resposta do professor A: São vários. Primeiro que estamos recebendo calouros vindos 

do ensino médio sem ritmo de estudo. Possuem aquela crença de estudar em cima da 

hora, pois dá certo. A gente pede para vir tirar dúvida e só um grupo que vem e tem a 

questão da matemática básica que vemos nas provas e em perguntas em sala de aula 

onde eles fazem perguntas elementares. Resumindo, a matemática básica do aluno, se 

acostumar com o ritmo da universidade e muita coisa em pouco tempo. 

Resposta do professor B: Tentar relacionar o conteúdo da disciplina com o curso dos 

alunos para tentar motivá-los, ‘né’? A maioria das turmas é composta de alunos de 

Geografia, Agronomia, Engenharia Florestal, tudo misturado....Você dá uma aplicação 

em uma área, mas o outro fica meio perdido. 

Resposta do professor C: Acho que a primeira coisa é ter paciência. O desafio é 

garantir certa paciência ali pela falta de maturidade natural que os alunos têm quando 

chegam à universidade. 

As respostas dos professores foram convergentes com a do questionário dos 

alunos, pois falar sobre a dificuldade do aluno em matemática básica, a falta de 

maturidade dele, a dificuldade do professor em relacionar o conteúdo com o curso de 
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cada aluno, são fatores que os alunos também acham que ajudam na problemática da 

disciplina de Cálculo I. Além disso, parece que os professores também acreditam que o 

tempo para ensinar os conteúdos é curto e isso é um grande desafio.   

 

PERGUNTA 2: Qual(is) é(são) a(s) metodologia(s) que você utiliza ou já utilizou para 

ensinar os temas abordados pela disciplina em sala de aula? 

Resposta do professor A: Em geral, eu uso a metodologia tradicional, a aula expositiva 

e sempre que posso faço uma ilustração, uso a intuição, exemplos fáceis e linguagem 

corporal para formalizar depois. 

Resposta do professor B: Sempre inicio com a teoria ou com alguma coisa bem prática 

relacionada ao tema. Quando dá também, ‘né’? Em alguns casos não dá para relacionar 

com nada assim prático, tem que ser só teoria mesmo. Como é sempre cálculo aplicado 

ao pessoal da Engenharia e Geologia, é sempre um exemplo prático comum, ‘né’? Vê 

um exemplo, segue aquilo dá alguns exemplos e é isso. Teoria, exemplo e alguma coisa 

prática. 

Resposta do professor C: Eu uso mesmo só quadro e giz. Eu não uso nenhum tipo de 

ferramenta às vezes diferenciada. O que eu fiz da última vez em Cálculo I foi fazer 

umas notas de aulas e coloquei no SIGAA

 como se fosse um blog com notas de aula, 

animações [...] mas com o ritmo das coisas eu não conseguia fazer as notas de aula antes 

das aulas, mas foi um projeto que eu me motivei. 

 

Bom, resumidamente, podemos ver que os professores trabalham em cima de 

experimentações, arriscando metodologias, o que já um diferencial, mas nada que esteja 

bem definido e organizado. 

 

PERGUNTA 3: Você utiliza algum recurso didático diferente do quadro em suas aulas 

de Cálculo I? 

Resposta do professor A: Além do quadro, uso linguagem corporal. Às vezes o uso do 

GeoGebra no celular dos alunos. 

                                                 

 É o espaço virtual para gerenciamento de disciplinas e de todas as informações relativas à vida 

acadêmica do aluno. 
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Resposta do professor B: Não. Não tenho usado nada diferente do quadro. Mas 

realmente se tivesse datashow disponível seria mais fácil. Não ter que pedir alguém para 

usar ou se eu já tivesse o meu...mesmo assim tendo o seu é chato se levar para o lugar e 

colocar e instalar. Perde um tempo de aula só para botar isso pra funcionar. Se tivesse 

num lugar fixo, aí dava pra usar tranquilamente com gráficos, o GeoGebra, esses 

softwares aí, para melhorar o entendimento. 

Resposta do professor C: Dessa vez eu usei, não é sempre que eu uso, mas eu usei 

uma vez realmente esse blog como se fosse um blog que eu criei com as aulas. Tinham 

animações e certa interação entre o aluno e a página onde ele clicava nas coisas [...] 

 

Sobre o uso de linguagem corporal, o professor A explicou que tenta fazer 

gestos e movimentos para ajudar no entendimento e que usa o GeoGebra de forma 

indireta, isto é, apenas pede para os alunos baixarem o aplicativo no celular e pede para 

que confiram construindo os gráficos que faz no quadro. Ainda é pouco, mas esse uso já 

muda a visualização dos alunos, pois muitas vezes os professores não possuem certo 

talento para desenho no quadro até piorando o entendimento.  

É fato que os professores gostariam de ter uma sala totalmente adaptada e 

tecnológica para desenvolver suas aulas. Entretanto, não é tão simples assim. Muitas 

vezes a universidade tem uma quantidade insuficiente de recursos como, por exemplo, o 

datashow. Ainda sobre esse projetor, de fato, as Instituições de Ensino Superior, que 

tem o compromisso com a qualidade de seus cursos de graduação, deveriam garantir 

que esses materiais já estivessem instalados em pelo menos algumas das salas de aula. 

O professor B reclamou sobre a demora que se perde para montar e que seria mais fácil 

se já tivesse datashow nas salas de forma fixa, mas se realmente ajuda na aprendizagem, 

será que não valeria a pena utilizar 10 minutos para realizar essa instalação?  

Acerca da metodologia que o professor C falou que utilizou, ele explicou 

dizendo que o tempo foi ficando curto e ele não tinha tempo para sempre postar as notas 

de aulas e exercícios no blog. O interesse já existe e já foi experimentado. Será que a 

problemática do tempo disponibilizado para planejamento das aulas é levado para as 

reuniões? Será que isso é discutido e estudado? 

Essa é uma ferramenta interessante para complementar o que é feito em sala, 

mas também é interessante que os docentes se estimulem a buscar ações inovadoras nas 
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suas próprias aulas, pois ali costuma ser o local onde a maior parte do conteúdo da 

disciplina é transmitido e discutido. 

 

PERGUNTA 4: Que ações você, como professor, desejaria realizar para melhorar a 

aprendizagem dos alunos de Cálculo I? 

Resposta do professor A: Investir em aulas usando tecnologias digitais. 

Resposta do professor B: Acho que realmente encontrar aplicações fáceis, né? 

Relacionando o tema com o dia a dia e ter o datashow em sala de aula. Acho que o 

principal é esse. 

Resposta do professor C: Uma interação maior dos alunos. Eles ficam muito passivos, 

sentados e você pergunta e eles têm medo, existe certo receio em errar... Eu queria que 

eles pudessem participar mais até no quadro, uma coisa que em certa disciplina você 

consegue fazer. 

 

Aqui se vê ações bastante discutidas atualmente no campo da Educação 

Matemática, uso de tecnologias digitais, contextualização com o cotidiano e aulas mais 

dinâmicas com maior interação aluno-professor.  

O que impossibilita o professor de mudar a dinâmica em sala de aula? Levar 

seus alunos ao quadro, criar grupos e dar voz a eles? Para o professor A que gostaria de 

investir mais em aulas usando tecnologias digitais, o maior inimigo é o tempo. Em 

relação a conseguir problemas mais contextualizados com o dia a dia dos alunos e aulas 

mais dinâmicas e horizontais, acredito que o obstáculo também é o tempo que os 

professores possuem para planejar as aulas e talvez haja uma falta de estímulo por parte 

do Departamento de Matemática na coordenação de ações pedagógicas coletivas, de 

formação continuada de seus professores, grupos de discussão de estudo de outras 

metodologias de ensino que poderiam ser incorporadas à prática docente.  

 

PERGUNTA 5: Quais os aspectos que influenciam no ensino e aprendizagem de 

Cálculo I? 

Resposta do professor A: Ter paciência e empatia com o aluno que está chegando à 

universidade, aprofundamento na matemática básica e maturidade acadêmica. 
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Resposta do professor B: O principal é a base dos alunos. Não sei se tem vindo cada 

vez...falam que tem vindo cada vez pior, ‘né’? Eu não sei se isso é verdade. A principal 

é a base. Se você vê, é cada dúvida. Às vezes no dia da prova a pessoa tá com uma 

dúvida que você vê que é um negócio do ensino básico. O principal problema é esse. 

Resposta do professor C: A falta de base como um todo não só do conteúdo da matéria 

em si, mas da maneira que você tem que estudar e vivenciar as coisas, a seriedade que 

você tem que levar para o curso que ele não tem e que é normal, ‘né’? Todo mundo que 

entra tem essa falta de maturidade. 

 

Aqui os resultados surpreendem, pois a maioria dos professores fala sobre a 

maturidade que os alunos não possuem ao entrar na universidade. Segundo Nasser 

(2007, p.1) “No início do curso superior, se deparam com exigências que não estão 

prontos para enfrentar, pois não tiveram oportunidade de desenvolver habilidades de 

argumentação.” e o fato é que isso é um fator que tem ligação direta com o lado 

psicológico do aluno. Claro, são adultos que agora precisam despertar e entender que 

estão dentro de um curso de graduação e de frente com o nível superior. Entretanto, a 

educação é algo que alimenta, cuida e o tempo que cada pessoa demora para lidar com 

isso deve ser respeitado. O autor acredita que isso deva ser lidado com um 

acompanhamento psicológico. A UFRRJ possui atendimento psicológico de forma 

gratuita, mas o problema é que não atende todos os alunos. Existe uma fila de espera e 

análise do histórico de cada aluno para dar preferências.   

Um detalhe relevante e que pode interferir de alguma forma nesse processo de 

amadurecer, lidar com suas escolhas e obrigações é que a própria natureza do ENEM 

permite que o aluno ingresse na universidade num curso que não deseja concluir. Por 

exemplo, se um aluno quer fazer Arquitetura e Urbanismo e não obteve nota suficiente 

para ser classificado, ele ingressa no curso de Matemática pelo ENEM para depois 

mudar de curso. É aí que se encontra um grande problema: na política de transferência 

interna da UFRRJ é preciso ter bom rendimento nas disciplinas para mudar de curso. 

Um aluno que não tem interesse pelo conteúdo de Funções ou demonstrações de 

Teoremas, por exemplo, pode se ver em crise e totalmente sem rumo. Daí, isto pode 

também ser uma causa para que esse discente precise de ajuda psicológica.  
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Claro, outro fator falado pelos professores é o entendimento da matemática 

básica dos alunos. Não tem como todos chegarem à universidade com as mesmas 

bagagens, até porque alguns vieram de escolas privadas e outros de escolas públicas e o 

ensino pode ser bem diferente. Isso corrobora com os resultados dos discentes que 

falaram muito sobre a implicação forte que o entendimento fraco dos conteúdos básicos 

tem no rendimento na disciplina de Cálculo I ou Matemática I.  

 

PERGUNTA 6: Qual(is) é(são) a(s) bibliografia que você utiliza ou já utilizou para 

lecionar a disciplina Cálculo I? 

Resposta do professor A: : Geralmente o do James Stewart,  George Thomas e o do 

Louis Leithold. Além disso, deixo livre os alunos estudarem pelo livro que se sentirem 

melhor. 

Resposta do professor B: O que eu utilizo e mais gosto de utilizar, é o livro do George 

Thomas. Em segundo lugar o James Stewart. 

Resposta do professor C: Cálculo I uso muito George Thomas, James Stewart, Louis 

Leithold, Guidorizzi...vou intercalando para montar as notas de aula. 

 

As respostas já eram esperadas desse jeito, pois esses autores são muito 

conhecidos pelos seus ótimos trabalhos e estão em quase todas as bibliografias dos 

cursos de Cálculo pelo Brasil.  

 

PERGUNTA 7: Você já teve experiência com alguma turma que teve um grande 

número de reprovações?  Se sim, conseguiu imaginar o principal motivo? 

Resposta do professor A: Já. A experiência que mais marcou foi a turma 2012-1, 

porque foi uma turma de 60 calouros e houve muita desistência com período de greve. E 

quando voltou da greve, metade da turma tinha trocado de curso e dos que ficaram, 

tivemos só 5 aprovações. Mais ou menos 5 de 40. Desses 5, só 3 eram calouros e 2 

repetentes. Foi uma coisa atípica, pois geralmente tenho um percentual de aprovação 

que varia de 30% a 50%. 

Resposta do professor  B: Já tive sim. Por volta de 75% de reprovação, por aí...Mas 

desse 75% de reprovação, uns 35% é falta e abandono, ‘né’? Tem que saber por que o 

aluno abandona também, mas depois volta um período aí abandona de novo. 
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Resposta do professor C: Já tive. Em geral tem um grande número de reprovações. Eu 

acho que se o professor for muito frio, vamos dizer assim, no sentindo “vou dar essa 

disciplina sem me preocupar quem é a turma ali”. Independente da turma você dá a 

disciplina do jeito que você acha que tem que ser com aquele formalismo...É lindo, o  

quadro é lindo, a matéria é linda, mas ninguém está entendendo nada. Se você fizer isso, 

há reprovações. Quando eu consigo tentar ter certa empatia com o aluno ali e tentar 

auxiliar nos estudos, isso funciona um pouco mais. Diminui um pouco (as reprovações). 

 

Algo muito incomum é algum professor não ter tido uma experiência de um 

número alto de reprovações nessa disciplina. Como pode ser visto, todos os professores 

entrevistados já vivenciaram uma turma onde isso aconteceu. O mais interessante é que, 

completando a resposta a essa pergunta, o professor A também comentou que estava 

com duas turmas de Cálculo no mesmo período, uma turma com alunos do curso de 

Matemática e outra com alunos de diversas engenharias. O professor A notou que na 

turma de alunos de engenharia, o rendimento foi um pouco melhor: aproximadamente 

50% de aprovação enquanto que na outra, de alunos de Matemática, apenas 5 foram 

aprovados. Em sua opinião, isso se deu, porque ao fazer a prova do ENEM os alunos 

que entraram para engenharia precisam estudar mais, pois a concorrência é maior do 

que, por exemplo, o curso de Matemática. Com isso, os alunos precisam estudar muito 

mais a matemática do ensino fundamental e médio e como eles estão com essa bagagem 

ajuda em seu rendimento em Cálculo I.  

O professor B lamentou sobre os alunos abandonarem a disciplina. Uma 

alternativa para investigar isso, seria aplicar um questionário com cada aluno para 

entender o porquê ele abandonou a disciplina.  

O professor C deu importância à empatia que é muito importante tanto do 

professor para com os alunos, como dos alunos para com o professor que está ali em 

sala de aula. Além disso, a empatia dos departamentos para com os professores e alunos 

é fundamental. Visto que os alunos entram com uma defasagem muito grande nos 

conteúdos do Ensino Médio, é preciso que os departamentos reflitam sobre a inserção 

de professores nas turmas de 1º período que tenham perfil para trabalhar com calouros. 

Precisa existir uma relação saudável entre todas as partes e com cuidado realmente pode 

dar uma diferença significativa no ensino e aprendizagem de uma disciplina tão difícil.  
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PERGUNTA 8: Como você, em geral, introduz o conceito de derivada? Já 

experimentou introduzir o conceito de derivada através da Resolução de Problemas? 

Justifique. 

 

Resposta do professor A: Em geral, eu introduzo falando do problema da reta 

tangente, porque aí seria uma extensão da noção de limite e de aproximação. E depois 

eu falo da motivação física quando falo de velocidade instantânea. Mas eu nunca 

começo com um problema envolvendo a aplicação da derivada, geralmente o problema 

vem depois. 

Resposta do professor B: O jeito que eu gosto sempre de introduzir o tema de derivada 

é com o problema da reta tangente. Eu sempre gosto de começar com isso aí, porque se 

o ‘cara’ entender isso ele consegue entender como usa a derivada para aproximar a 

função entre outras coisas mais avançadas. Não, nunca tentei usar Resolução de 

Problemas. 

Resposta do professor C: Em geral, na primeira aula que eu dou, eu de certa maneira 

introduzo o conceito de derivada para eles através do problema de velocidade 

instantânea. Aí na parte de derivada também introduzo com o problema geométrico que 

é o problema de inclinação da reta tangente que é a derivada da função no ponto. 

 

Os professores iniciam de forma semelhante, pois os livros que eles escolhem 

para a bibliografia da disciplina também fazem assim. Os grandes autores que eles 

citaram fazem esse desenvolvimento então é mais fácil reproduzir.  A pergunta foi para 

investigar se há professor que já trabalha o conteúdo através da Resolução de Problemas 

que seria bem diferente do que eles fazem. Já que para trabalhar dessa forma, o 

professor se torna o mediador e os alunos que precisam chegar ao conhecimento. Eles 

precisariam criar situações para que os alunos identificassem o problema, o objetivo e a 

solução. Todos em conjunto. Só em refletir isso já dá para imaginar que demanda 

tempo.  
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PERGUNTA 9: Como você, em geral, introduz o conceito de integral? Começa 

introduzindo as integrais definidas ou as indefinidas? Já experimentou introduzir o 

conceito de integral através da Resolução de Problemas? Justifique. 

 

Resposta do professor A: Antigamente eu começava com o problema de área abaixo 

de uma curva e aí fazia uma ponte com o Teorema Fundamental do Cálculo, ou seja, 

pela integral definida. Mas após um tempo eu comecei achar mais natural falar de 

antiderivada, no processo inverso da derivada, propriedades de integrais definidas e aí 

chego ao problema de áreas. Não falo de outros problemas, pois é a parte mais corrida 

do curso. Eu não faço aplicações o tempo inteiro, pois é tudo muito corrido. 

Resposta do professor B: Integral sempre começo falando sobre a soma de Riemman, 

pra relacionar com o conceito de área (Integral Definida). Sempre faço desse jeito aí. 

Resposta do professor C: Integral indefinida. A ideia de primitiva e antiderivada, eu 

acho mais fácil deles entenderem e depois vai para aplicação de área. Quando vou para 

integral definida eu começo com o problema de área para introduzir o conceito. 

 

Dois professores preferem iniciar com a Integral Indefinida e isso se dá, segundo 

o comentário deles, pois lida com antiderivada e isso já é uma prática conhecida por 

eles. Tentar encontrar uma função que após ser derivada resulta em uma função 

específica é desafiante para eles e isso ajuda. Ao iniciar com Integral Definida, a 

maioria dos professores realmente introduzem a noção de soma de Riemman já que é 

um conceito que precede a definição de integral definida e esse roteiro costuma ser 

usado em todos os livros de Cálculo. Talvez se os professores conseguissem traduzir o 

problema de área abaixo de uma curva para ensinar o conteúdo de integral, utilizando 

tecnologias digitais, até mesmo para facilitar a compreensão do conceito de soma de 

Riemann e do valor de seu limite quando o número de retângulos tende ao infinito, 

juntamente com trabalhos em grupo, isso ajudasse muito mais. Imagine começar com 

um problema assim: calcular a área da região limitada por um lago grande, usando uma 

vista de satélite. Os alunos poderiam tentar encontrar uma aproximação da área 

utilizando o que eles já têm de conhecimento nisso. Muito provavelmente, alguns iriam 

tentar aproximar a área por figuras menores, retângulos, triângulos, círculos, entre 
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outros e depois somariam tudo. Esse é um pequeno exemplo da noção intuitiva de soma 

de Riemann.   

 

PERGUNTA 11: Você conseguiria dizer se existe algum tópico de Cálculo I que a 

maioria dos alunos se mostra menos interessados? Qual? Em sua opinião, porque esse 

assunto desperta um menor interesse? 

Resposta do professor A: Derivada, principalmente problemas de taxas relacionadas, 

otimização e gráficos. 

Resposta do professor B: É limites, porque realmente esse fica mais difícil ainda de 

dar. As aplicações acabam sendo derivada e integral para eles, mas mesmo assim... 

Resposta do professor C: A definição formal de limite. A questão de continuidade e 

diferenciabilidade também. 

 

As respostas dos professores foram semelhantes e ambas envolvem limites e 

derivada assim como as aplicações de derivada. Logo, deve ser algo que realmente 

desperta dificuldades. Segundo o resultado dos alunos, o tópico que eles mais sentem 

dificuldades é o de Integrais Indefinidas. Esse desencontro de resultados pode mostrar 

que os professores que preferem começar o conteúdo com Integrais Indefinidas ao invés 

de Integrais Definidas podem estar ajudando pouco para diminuir as dificuldades ou 

considerando o que o professor A disse que começando assim sempre vê um rendimento 

maior, pode ser que estejam contribuindo. Já que faz sentido adiantar um conteúdo que 

é mais difícil para os alunos por ter mais tempo do aluno “digeri-lo” até a prova. 

 

PERGUNTA 12: Em sua opinião, quais as habilidades mais importantes que um aluno 

aprovado em Cálculo I deve desenvolver? 

 

Resposta do professor A: Eles têm que sair pelo menos entendendo o conceito de 

limites, as técnicas de derivação, crescimento e decrescimento, concavidade e a parte 

das técnicas de integração e a noção do cálculo de área. O mínimo é saber calcular e 

compreender a ponte entre a parte algébrica e a parte gráfica. 

Resposta do professor B: Saber derivar uma função, saber os conceitos básicos de uma 

função e integração. Basicamente isso. 
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Resposta do professor C: As questões conceituais: “o que é?” e saber trabalhar as 

regras (de derivação e integração). 

 

Esses resultados são de extrema importância para o autor que sempre quis saber 

o que especificamente é importante que um aluno saiba ao fazer um curso de Cálculo I 

ou Matemática I. Esse interesse foi despertado por sempre ver os professores falando 

que é importante fazer um bom curso de Cálculo. Além disso, quando os alunos de 

cursos como Geografia, Geologia, Agronomia perguntam o motivo pelo qual eles 

precisam fazer CálculoI/Matemática I, surgem dúvidas e reflexões. É importante que os 

coordenadores e professores de áreas específicas desses cursos reflitam sobre a 

aplicabilidade dessa disciplina na formação dos alunos e também o diálogo delas com 

outras na matriz curricular. Há cursos onde as disciplinas de Cálculo não são pré-

requisito de nenhuma outra, de caráter mais específico na área de formação do 

estudante. Isso também pode contribuir para tirar o interesse do aluno pela disciplina de 

Cálculo. 

Pelo que pode ser visto, os professores acreditam ser essencial os tópicos que 

ajudarão o aluno nos próximos Cálculos como Cálculo II, Cálculo III, Cálculo IV, 

Cálculo Numérico. O que se mostrou diferente é o professor falando sobre as questões 

conceituais que o autor acha muito importante. Esse professor inclusive falou que 

coloca em suas provas questões onde ele pergunta, por exemplo, “O que é derivada?”, já 

que eles observam muitos alunos passando por essas disciplinas e nem sabendo o 

conceito, apenas calculando. O desenrolar da disciplina muitas vezes é o reflexo do que 

o professor quer para cada turma e o que acredita que eles devem saber, a implicação 

daqueles conhecimentos em sua vida pessoal e profissional. 

 

PERGUNTA 13: Se você fosse coordenador de um curso de graduação que tem 

Cálculo I na grade curricular, que ações poderiam ser feitas para melhorar o rendimento 

dos alunos nesta disciplina? 

 

Resposta do professor A: Investir na tutoria inclusive voluntária. 
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Resposta do professor B: Um curso de pré-cálculo mesmo talvez. Não Pré-Cálculo, 

não sei nem se Pré-Cálculo seria o nome, mas de coisas básicas, ‘né’? Quem conhece 

um pouquinho do básico ali consegue avançar. Sei lá...consegue tirar um 5 e passar. 

Mas tem gente que chega e parece que não sabe nada. 

Resposta do professor C: Projetos de extensão onde tivesse acompanhamento dos 

monitores/tutores para ser feito tudo certo e haver uma lógica sequencial. 

 

Assim como os alunos, os professores também falam muito sobre o programa de 

tutoria e uma revisão dos conceitos e técnicas da matemática básica. O professor A 

falou sobre voltar com o programa de tutoria que existia na UFRRJ, mas que usassem 

alunos que já estão em programas como o PIBID, PET, Residência Pedagógica e até na 

pós-graduação, para serem os voluntários tutores de forma que isso entrasse na carga 

horária deles e fosse reconhecido em certificados. Analisando a recomendação dos 

alunos e dos professores em cima desse programa, algo a ser estudado seria a 

possibilidade de manter o programa mesmo sem verba. O caso de um curso de Pré-

Cálculo sendo ele uma disciplina na grade curricular da UFRRJ, seja um projeto de 

extensão em horários extras, é bem polêmico. Como um professor entrevistado mesmo 

comentou que já ouviu que na UFF o problema de reprovações parece ter sido apenas 

deslocado para a disciplina de Pré-Cálculo. Isto é, não resolveu o problema dos altos 

níveis de reprovação, apenas o deslocou para outra disciplina. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escrever este trabalho, havia alguns objetivos que se pretendia atingir e que 

foram todos atingidos.  

 Foi possível ver que na UFRRJ já se tem feito algo para mudar a realidade 

complicada da disciplina de Cálculo I com a monitoria e com o programa de Tutoria – 

aqui se faz um apelo pela volta do programa na universidade, mesmo que sem a 

possibilidade de financiamento -. É fato que essas duas ações precisam ser mais 

discutidas e analisadas. Além disso, foi visto de perto as dificuldades no ensino e 

aprendizagem da disciplina quando se teve a oportunidade de saber o que dizem os 

alunos e professores da UFRRJ.  

Além da UFRRJ, muitas outras universidades estão buscando amenizar essas 

dificuldades através da implementação de Pré-Cálculo na grade curricular, monitorias, 

laboratório e projetos de extensão. Foi notada a ausência de resultados após essas 

universidades adotarem certas metodologias seja por meio de trabalhos científicos ou 

páginas da internet, até para que os envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem 

possam ficar sabendo o que tem ajudado ou não. Por isso, é recomendado que as 

universidades desenvolvam mais trabalhos acerca dessas metodologias de ensino de 

Cálculo e suas implicações.  

O levantamento dos índices de aprovação e reprovação em Cálculo na UFRRJ 

nos últimos anos foi feito com êxito. E ainda melhor que isso, foi ter obtido dados da 

última década. Dessa forma, foi possível ver de perto a realidade do rendimento dos 

alunos de graduação na disciplina de Cálculo I mostrando que nos últimos dez anos, em 

média, 36% foram aprovados por período, mas 62% reprovaram. 

Os resultados do questionário dos discentes confirmou muitas questões. Uma 

delas, é que quase 100 alunos (dos 120 que responderam) sentiram grande dificuldade 

quando fez a disciplina. E que os fatores que mais contribuíram para essa dificuldade 

foram as deficiências com a Matemática do Ensino Básico, o ritmo acelerado da 

disciplina, uma grade com excessivo número de disciplinas no 1º período, a falta de 

conexão entre o conteúdo da disciplina e aplicações na área de formação e a 

metodologia de ensino do docente. 
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 Os alunos também têm reprovado mais por média, que tem relação com o 

conteúdo aprendido, do que por frequência.  

 Um resultado que contribui fortemente para acreditar que a temática escolhida 

nesse trabalho é necessária, foi que um pouco mais de 60 alunos disseram que seu 

professor quase nunca trabalha com problemas contextualizados do cotidiano. E, dos 

alunos que tiveram professores que fizeram diferente (cerca de 74 alunos), 

aproximadamente 68 alunos disseram que sempre se sentem motivados ou 

frequentemente motivados. Isso mostra que essa ação do professor interfere 

positivamente para amenizar esses desafios. 

Apesar de já ser intuitivo, através da revisão de literatura, foi confirmado que a 

Resolução de Problemas é fundamental para o ensino e aprendizagem de Matemática 

em geral e, mais especificamente, do Cálculo. Isso se dá, porque ao refletir e tomar 

atitudes, o aluno se desenvolve e fica envolvido, preparando-o para o enfrentamento de 

desafios em sala de aula e fora dela. 

 Com a pequena amostra de professores do Departamento de Matemática da 

UFRRJ, foi averiguado e confirmado que, neste momento, nenhum professor da 

amostra trabalha através dessa metodologia na disciplina de Cálculo I/Matemática I na 

universidade. Com a resposta das entrevistas com os professores, pode-se ver que 

realmente as aulas não estão acontecendo de uma forma mais dinamizada e isso 

converge com a grande reclamação dos alunos. Entretanto, é uma ideia interessante para 

eles e que está entre seus maiores desejos e é esperado que com esse trabalho, os 

professores reflitam e experimentem compartilhando a experiência até para outros 

colegas de trabalho. 

Foi possível ver que também falta certa preocupação dos departamentos e 

coordenação que não fique só no campo psicológico, mas que motive ações acadêmicas 

concretas para se discutir, ouvir, analisar, propor, estudar, entre outros, acerca de tudo 

que envolve o ensino e aprendizagem de Cálculo na universidade. Não foi perguntando 

aos professores se há, além de reuniões de departamento, tais dinâmicas. Entretanto, 

nada foi citado em nenhuma das conversas. Seria interessante haver ações para entender 

mais de certos acontecimentos. Como por exemplo, a vontade de um dos professores 

entrevistados de saber mais dos motivos que faz os alunos se matricularem na disciplina 
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e abandonar. Uma pesquisa por entrevista, questionário ou de outra forma, poderia 

ajudar.   

Mais uma temática que surgiu e foi discutida neste trabalho que merece atenção 

é o uso das Tecnologias Digitais no ensino de Matemática. As respostas dos alunos 

mostraram que quase 90 deles de um total de 120, tiveram um professor que NUNCA 

usou tecnologias digitais em suas aulas.  Acredita-se que em pleno século XXI, com 

tudo que já conquistamos até agora em diversos campos da humanidade, a formação dos 

professores esteja dando mais enfoque nessas tecnologias. O autor mesmo teve bastante 

motivação, estudo e prática desses recursos tecnológicos dentro do ensino de 

Matemática. Contudo, professores que se formaram há mais de 10 anos podem estar um 

pouco desatualizados quanto a isso. Por isso, indica-se aos docentes a formação 

continuada, o interesse em ler, experimentar e pesquisar. Se comunicar, compartilhar 

experiências e ouvir de outras pessoas. E que a instituições que formam esses 

professores também abracem essa causa, acrescentando às suas grades, reuniões, grupos 

de discussões. Possibilitando e promovendo cursos de extensão, incentivando 

participação em eventos de Educação Matemática, para que todos juntos possam estar 

mais preparados para melhorar o ensino e a aprendizagem da Matemática, em particular, 

de Cálculo Diferencial e Integral.  

Outra observação importante que esse trabalho possibilitou foi confirmar que 

desde 1810, quando se teve a primeira aula de Cálculo acontecendo no Brasil, até os 

dias de hoje, as aulas – pelo menos analisando as bibliografias – são parecidas. Foi 

observado que o livro de Lacroix, de 1802, foi utilizado naquele ano e nos anos 

seguintes naquela escola e que os livros mais utilizados hoje em dia nas disciplinas de 

Cálculo, possuem uma grande similaridade com ele. Isso parece ser óbvio por conta do 

livro ser um clássico e base de outros que veio após ele, mas são muitos anos e talvez já 

pudéssemos ter grandes diferenças positivamente falando. 

Esta pesquisa trouxe uma enorme satisfação para o autor. Pelo motivo de ter 

conseguido investigar mais a fundo a disciplina de Cálculo I na UFRRJ, algo que queria 

desde o início da graduação, por conta de experiências pessoais em sala de aula, em 

aulas particulares e com amigos. Por ter conseguido trazer resultados, discussões e 

propostas que podem contribuir fortemente para com a universidade que o formou.  

Também por ver o quanto a pesquisa atingiu.  
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 Além disso, esse trabalho agregou muito na sua formação como professor de 

Matemática justamente por despertar mais interesse pela pesquisa em geral, por 

possibilitar ouvir um pouco do que os alunos tinham a dizer, de saber um pouco como 

professores tão inspiradores desenvolvem seu trabalho, por entender um pouco do que 

seria e não seria interessante fazer quando estiver em sala de aula. Por último, mas não 

menos importante, entender que algumas coisas podem ou não ter sucesso quando se 

fala de Educação. Uma escolha, um planejamento, uma ideia, pode mudar uma 

realidade, fazer a diferença, amenizar uma dificuldade, assim como também o objetivo 

pode não ser atingido. Mas uma coisa que não se pode perder é a esperança e o estudo 

continuado. Sempre buscando chegar o mais perto do que se deseja.  

 Antes de começar definitivamente esta pesquisa, existia a vontade de fazer uma 

intervenção através de uma sequência didática de algum conteúdo de Cálculo 

estruturada na metodologia da Resolução de Problemas. No entanto, além do tempo 

curto que se teve, foi visto que esta poderia ser uma primeira oportunidade de 

investigação para um trabalho posterior onde fosse possível atingir esse objetivo. Logo, 

há um grande interesse em continuar esse trabalho de uma forma mais participativa e 

prática, trazendo próprias perspectivas, aumentando a pesquisa com alunos e 

professores (quem sabe a nível estadual e nacional) e tentando contribuir positivamente 

com essa realidade.  
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ANEXO 

 

ANEXO A – Programa Analítico de Cálculo I 

 

 Funções e Gráficos 

1. Números Reais 

2. Funções algébricas 

3. Funções trigonométricas 

4. Funções compostas 

4. A função inversa e seu gráfico 

5. Introdução ao logaritmo e a exponencial 

6. Funções trigonométricas inversas. 

 

 Limites e Continuidade 

1. Limites: Conceito e propriedades 

2. Limites laterais 

3. Cálculo de limites 

4. Funções contínuas 

5. Teorema do valor intermediário 

 

 A Derivada 

1. Derivada: definição formal, Interpretação geométrica e física 

2. Taxas de variação 

3. Regras de derivação 

4. Teorema da função inversa 

 

 Aplicação da Derivada 

1. O Teorema do Valor Médio e suas consequências. 

2. Derivadas de ordem superior 

3. Fórmula de Taylor. 

4. Máximos e mínimos 

5. Traçado de gráficos 
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6. Limites de forma indeterminada: regra de L’ Hospital 

 

 A Integral  

1. Antiderivadas e integrais indefinidas 

2. Integração por substituição 

3. Integração por partes 

4. Integração por substituição trigonométrica 

5. Integração por frações parciais 

6. Cálculo de áreas 

7. A Integral de Riemann: definição e propriedades 

8. Teorema Fundamental do Cálculo 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Entrevista com os docentes do Departamento de Matemática da  

UFRRJ 

 

 

1) Na sua opinião, quais os principais desafios para o professor que leciona Cálculo I 

na UFRRJ? 

2) Qual(is) é(são) a(s) metodologia(s) que você utiliza ou já utilizou para ensinar os 

temas abordados pela disciplina em sala de aula? 

3) Você utiliza algum recurso didático diferente do quadro em suas aulas de Cálculo I? 

4) Que ações você, como professor, desejaria realizar para melhorar a aprendizagem 

dos alunos de Cálculo I? 

5) Quais os aspectos que influenciam no ensino e aprendizagem de Cálculo I? 

6) Qual(is) é(são) a(s) bibliografia que você utiliza ou já utilizou para lecionar a 

disciplina Cálculo I? 

7) Você já teve experiência com alguma turma que teve um grande número de 

reprovações?  Se sim, conseguiu imaginar o principal motivo? 

8) Como você, em geral, introduz o conceito de derivada? Já experimentou introduzir o 

conceito de derivada através da Resolução de Problemas? Justifique. 

9) Como você, em geral, introduz o conceito de integral? Começa introduzindo as 

integrais definidas ou as indefinidas? Já experimentou introduzir o conceito de 

integral através da Resolução de Problemas? Justifique. 

10) Há algum tópico específico da disciplina de Cálculo I que você percebe que desperta 

maior interesse por parte dos alunos? Qual? Em sua opinião, porque esse assunto 

desperta um maior interesse? 

11) Você conseguiria dizer se existe algum tópico de Cálculo I que a maioria dos alunos 

se mostra menos interessados? Qual? Em sua opinião, porque esse assunto desperta 

um menor interesse? 

12) Em sua opinião, quais as habilidades mais importantes que um aluno aprovado em 

Cálculo I deve desenvolver? 

Se você fosse coordenador de um curso de graduação que tem Cálculo I na grade 

curricular, que ações poderiam ser feitas para melhorar o rendimento dos alunos nesta 

disciplina?  
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APÊNDICE B – Questionário com os discentes da UFRRJ 

 

 

1) Você é discente de qual curso de graduação da UFRRJ onde estudou Cálculo I 

ou Matemática I? 

 

2) Qual disciplina tem no seu curso? 

 

o Cálculo I 

o Matemática I 

 

 

3) Você sente ou sentiu uma grande dificuldade ao aprender Cálculo I/Matemática 

I?  

 

o Sempre 

o Frequentemente 

o Raramente 

o Nunca 

 

4) Marque o(s) fator(es) que influenciam/influenciaram para sua dificuldade em 

aprender os conteúdos da disciplina de Cálculo I/Matemática I:  

 

□ Não senti dificuldades em aprender a disciplina 

□ Deficiências com a Matemática do Ensino Básico 

□ Ritmo acelerado da disciplina 

□ Grade com excessivo número de disciplinas no 1º período 

□ Falta de conexão entre o conteúdo da disciplina e aplicações na minha área de 

formação 

□ Metodologia de Ensino do Professor 

□ Outro: _____________________________ 

 

5) Com que frequência você ia/vai às aulas de Cálculo I/Matemática I? 
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o Mais de 90% das vezes 

o Entre 75% e 90% das vezes 

o Entre 50% e 75% das vezes 

o Menos de 50% das vezes 

 

6) Na primeira vez que você cursou Cálculo I/Matemática I o seu conceito foi: 

 

o Aprovado 

o Reprovado por Média 

o Reprovado por Falta ou Abandono 

o Estou cursando pela primeira vez em 2019-2, logo, não recebi um conceito 

ainda. 

 

7) Antes de definir formalmente um novo conceito, o seu professor de Cálculo 

I/Matemática I utiliza/utilizava uma situação ou problema do cotidiano a fim de 

contextualizá-lo? 

 

o Sempre 

o Frequentemente 

o Raramente 

o Nunca 

 

8) Quando o professor da disciplina de Cálculo I/Matemática I contextualizava um 

determinado conceito da disciplina com uma situação ou problema do cotidiano, 

você se sentia mais motivado em estudar e aprender aquele conceito?  

 

o Sempre 

o Frequentemente 

o Raramente 

o Nunca 
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o Meu professor nunca contextualizou conceitos da disciplina com situações ou 

problemas do cotidiano. 

 

9) Qual o tópico que você sentiu MENOS dificuldade de aprender em Cálculo 

I/Matemática I?  

 

o Cálculo de Limites 

o Cálculo de Derivadas 

o Taxas Relacionadas 

o Problemas de Máximos e Mínimos 

o Esboço de Gráficos 

o Cálculo de Integrais Indefinidas 

o Cálculo de Áreas de Figuras Planas 

o Outro: _____________________________ 

 

10) Qual o tópico que você sentiu MAIS dificuldade de aprender em Cálculo 

I/Matemática I?  

 

o Cálculo de Limites 

o Cálculo de Derivadas 

o Taxas Relacionadas 

o Problemas de Máximos e Mínimos 

o Esboço de Gráficos 

o Cálculo de Integrais Indefinidas 

o Cálculo de Áreas de Figuras Planas 

o Outro: _____________________________ 

 

11)  Além da lousa, seu professor de Cálculo I/Matemática I utiliza/utilizava 

tecnologias digitais em algumas de suas aulas?  

 

□ Não, meu professor nunca usou tecnologias digitais em suas aulas. 

□ Sim, Calculadora. 



91 

 

 

 

□ Sim, Notebook e Projetor, com apresentação de slides ou de pdf de livro de 

Cálculo 

□ Sim, Softwares Educacionais (GeoGebra, MatLab ou outros) em 

notebook/celular do professor. 

□ Sim, o professor pedia para que os alunos fizessem algumas tarefas com 

Softwares Educacionais instalados em seus celulares. 

□ Outro: _____________________________ 

 

12)  Em sua opinião, que ações acadêmicas poderiam ser tomadas para que o ensino, 

a aprendizagem, o interesse no conteúdo e, consequentemente, os níveis de 

aprovação na disciplina de Cálculo I/Matemática I, se tornem maiores?  

R: ________________________________________________________________ 

 


