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RESUMO

IA AÇÃO DE FATORES DE NATUREZA METODOLÓGICA O
PROCESSO E SI O-APRENDIZAGEM EM CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL I)

O presente trabalho trata de urna pesquisa cujo objetivo principal é
identificar as variáveis relacionadas com a metodologia de ensino intervenientes no
desempenho dos alunos da disciplina Cálculo Diferencial e Integral I, ofertada pelo
Departamento de Matemática a ]7 cursos de graduação da Universidade Federal do
Ceará - Brasil - UFC. visando a busca de alternativas capazes de minimizar as
dificuldades detectadas no processo ensino-aprendizagem da disciplina. Para tanto.
foram utilizados para coleta de dados, entrevistas. questionários aplicados a uma
amostra composta pelos 15 (quinze) professores que regularmente ministram a
disciplina, 25 professores de 26 disciplinas de ]5 cursos de graduação da UFC que têm
Cálculo Diferencial e Integral I como pré-requisito, 204 alunos que já haviam cursado e
139 alunos que estavam cursando a disciplina no periodo letivo 1992.1. Observou-se
que o professor da disciplina embasa a metodologia de ensino em princípios
epistemológicos de natureza empírica. fundamenta a matemática com base no senso
comum, não valoriza os fatores de ordem social que intervêm no processo ensmo-
aprendizagem, tem clareza que o mau desempenho dos alunos não é resultado direto do
nível intelectual dos mesmos, além de que o desinteresse pela matemática, por parte do
alunado, provém da ausência da compreensão a respeito da importância dos conteúdos
estudados vinculados à sua realidade objetiva.
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ABSTRACT

The action of methodological factors in the teaching-learning process in Calculus I.
This work is about a research whose main objective is to identify the variables related to the
teaching methodology which interfere with the students performance of Calculus I, offered by
the Mathematics Department to 17 undergraduate courses of the Federal University of Ceara.
The purpose was to look for altematives that could reduce difficulties detected in the teaching-
learning process of the subject. The data were collected through interviews and questionnaires
applied to a sample of 15 teachers who teach the subject regularly, and 25 teachers of 26
subjects belonging to 15 undergraduate courses at UFC that have Calculus I as a required
subject, 204 students who had already takem the subject and 139 students who were taking the
subject in the first semester of 1992. It was ob erved that the teachers of the subject base their
teaching methodology on principIes of an empirical nature, and mathematics on comum sense.
They do not value social factors which interfere in the teaching-leaming process, and are sure
that the students poor performance is not a consequence of their intelectual leveI. It was also
observed that students lack of interest in mathematics is caused by a lack of understanding of
the importance of the contents studied in relation to their real life context.
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1 INTRODUÇÃO

o ensino de matemática vem se constituindo numa tarefa cada vez mais

preocupante em razão dos baixos níveis de aproveitamento desse conhecimento,

constatados em todos os graus de ensino.

Em 1990, o Sistema acional de Avaliação do Ensino - SAEBIINEP-MEC,

realizou uma pesquisa em 4.790 escolas públicas de vinte e cinco Unidades da

Federação, envolvendo 108.982 aluno de 1a , 3a , 5a e 7a séries, através de testes

semi-objetivos e objetivos, quando e con tatou que o desempenho qualitativo dos

alunos em matemática é extremamente baixo, com média variando entre 30% e 56% do

conteúdo mínimo julgado indispensável em cada série. Observou-se, também, nessa

pesquisa, que este rendimento qualitativo em matemática vai caindo à medida que as

séries vão avançando. Enquanto a média geral da 1a série foi de 51,6%, na 7a série,

este valor caiu para 28,8%.

Estes dados revelados pelo SAEB vêm confirmar a triste realidade por que

passa o ensino de matemática e que nas últimas décadas tem afetado, sobremaneira, o

desempenho dos alunos que ingressam na universidade, principalmente aqueles que são

dirigidos a cursar a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I. Os efeitos dessas

deficiências podem ser observadas na própria estatística de aprovação nessa disciplina,

na Universidade Federal do Ceará que não chega a ultrapassar 33% dos alunos

matriculados em cada semestre.

Este dado foi a razão precípua dessa pesquisa que, sob o título Questões

Metodoló~icas dQ Ensino dQ Cálculo Diferencial ~ Inte~al !, subdividida em cinco

partes, investe na identificação dos principais fatores de cunho pedagógico que



12

obstaculizam o bom desempenho dos alunos que cursam Cálculo Diferencial e Integral

I.

No capítulo 2 procura-se mostrar a realidade atual do ensino da matemática,

ou, mais especificamente, do ensino do Cálculo Diferencial e Integral I, enfocando

algumas práticas adotadas pelos professores que, por certo, diante das características

dos alunos que ingressam na universidade, podem estar impedindo o processo natural

de aquisição desse conhecimento.

O capítulo de número 3 compreende o desenvolvimento teórico da pesquisa,

apresentando de forma resumida a gênese e a evolução do Cálculo Diferencial e

Integral, alguns aspectos da teoria pedagógica mais veiculada no ensino da matemática

e uma descrição das características básicas das três principais correntes de

fundamentação da matemática: logicismo, formalismo e intuicionismo.

O quarto módulo trata da metodologia da pesquisa a reunir como

instrumento de coleta de dados a observação direta e a aplicação de questionários,

complementados com entrevistas. Optou-se por uma abordagem qualitativa, que, em

cotejo com os dados quantitativos obtidos através dos questionários, foi a forma

adequada que se encontrou para melhor descrever o fenômeno objeto do estudo.

No quinto capítulo encontram-se a apresentação e a análise dos dados onde

as entrevistas têm por meta traçar um perfil acadêmico profissional dos professores,

colher sua opiniões sobre questões relativas ao ensino da matemática, identificar as

variáveis causais da queda do rendimento dos alunos, a importância do Cálculo na

formação acadêmica dos alunos e a concepção que têm da matemática e de seu ensino.

Os dados provindos dos questionários procuram desvelar as práticas pedagógicas

desenvolvidas pelo corpo docente no seu fazer diário escolar e coletar informações

acerca das dificuldades enfrentadas pelo corpo discente na aprendizagem da

matemática antes e depois de seu contato com o cálculo.
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Finalmente, no remate geral (Capítulo 6), é possível apontar algumas

práticas de natureza metodológica que precisam ser abandonadas ou redimensionadas

dentro de parâmetros mais condizentes com a realidade social na qual o aluno se insere,

de modo a permitir melhor apropriação desse saber específico, bem como propor

alternativas didáticas com base na aplicação deste a outras áreas do conhecimento e na

diversificação das formas de abordagem dos conteúdos ensinados em sala de aula como

meio de resgatar o interesse do alunado pela matemática.

A má formação nos conteúdos básicos do 10 e 20 graus de ensino, aliada à

desinfonnação sobre a importância da matemática em relação a cada área específica,

têm contribuído para o baixo rendimento dos alunos na aquisição desse saber. Isso

conduz à certeza de que todo ensino dissociado da realidade objetiva dos alunos está

fadado ao fracasso.

A experiência tem mostrado que o professor de matemática, na sua prática

diária, tem dado prioridade à apresentação dos conteúdos em si e suas técnicas

operacionais em detrimento a seu valor histórico, social, interdisciplinar e instrumental

que, indiscutivelmente têm forte poder motivador na aprendizagem. Por esta razão, a

gênese e a evolução do Cálculo Diferencial e Integral e as idéias defendidas pelas três

principais correntes de fundamentação da matemática - logicismo, intuicionismo e

formalismo - compõem o referencial teórico desta pesquisa.

Neste trabalho intenta-se, portanto, estimular a reflexão acerca de algumas

questões de natureza metodológica, no âmbito da docência, que de algum modo vêm

intervindo no processo ensino-aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral I.



2 A MATEMÁTICA: SEU ENSINO E PROBLEMA

2.1 Identificação do problema

2.2 Questões de natureza metodológica

2.3 Algumas evidências

2.4 Objetivos

2.4.1 Gerais

2.4.2 Específicos

2.5 Notas complementares
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2.1 Identificação do problema

A aquisição do conhecimento matemático, nas últimas décadas, vem se

tomando uma atividade cada vez mais improdutiva, sendo poucos aqueles a

conseguirem apropriar-se verdadeiramente deste saber. Os altos índices de reprovação e

evasão demonstram o baixo nível de aproveitamento. A falta de paradigmas de ensino

mais estáveis e condizentes com a realidade brasileira coloca a matemática como wna

disciplina bastante problemática em todos os níveis de ensino.

A abordagem tradicional, há muito praticada na disseminação da matemática

em sala de aula, vem provocando conflitos no processo ensino-aprendizagem,

principalmente na exposição de suas teorias, objetivos, conceitos e demais recursos

dentro de wna óptica purista, ou seja, na preocupação de visualizá-Ia de forma ôntica.

"A teoria em si (...) não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua transformação,

mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar tem que ser assimilada

pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. (. ..) wna

teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o

que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal

da sua transformação". (Vãzquez, 1977, p. 206-7).

Dos preâmbulos da vida escolar até a concretização da formação

profissional dos indivíduos, com raras exceções, a matemática emerge como vilã,

provocando wn certo temor, justificado mais na superficialidade do conhecimento

acerca da importância de tal disciplina do que pela dificuldade de se apreender os

dados. Esta condição, quase sempre, tem propiciado wn comportamento polarizado no

quadro docente e discente, wn almejando a propagação do conhecimento em si, e o

outro desejando travar contato com aplicações concretas, intimamente relacionadas à

sua área de estudo ou em qualquer outra atividade humana.
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Este fenômeno é observado com maior freqüência no ensino superior onde

a matemática possui uma importância capital na fundamentação de inúmeras teorias

dos distintos campos de conhecimento.

Para a grande maioria dos estudantes a ingressarem na universidade.

principalmente a que se destina as ciências exatas, o Cálculo Diferencial e Integral I

representa o primeiro contato com a matemática que é vista no 30 grau. É nesse

instante. frente a essa nova realidade, que os alunos deixam transparecer a fragilidade

dos conhecimentos e habilidades supostamente apreendidos na escola básica. Essas

deficiências têm se constituído num dos mais sérios obstáculos ao aprendizado e se

agrava na medida em que os professores. sob pena de não cumprirem seus programas

de ensino. continuam tentando erigir mais patamares sobre essa base inconsistente. já

dada, onde poucos conseguem sobressair-se.

Conforme dados fornecidos pelo Núcleo de Processamento de Dados da

Universidade Federal do Ceará. relativo ao biênio 89 e 90, 72% dos alunos

matriculados na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I. ou trancaram a matrícula.

ou foram reprovados por falta ou por média (ver quadro I. em anexo). Na referida

demonstração estatística. apenas 28% de um universo de 3.494 (três mil. quatrocentos e

noventa e quatro) alunos. conseguiu aprovação nessa disciplina no período

considerado. Dados mais atualizados demonstram não ter havido mudanças

significativas nessa situação (ver quadro 11).

A questão se resume numa indagação: quais fatores podem estar interferindo

direta ou indiretamente no processo ensino-aprendizagem do cálculo? As opiniões das

partes envolvidas são divergentes. Alguns apontam como causa principal a falta de base

dos alunos. outros. a metodologia de ensino adotada pelos professores. o elevado

número de conteúdos programáticos. a forma de abordagem dos conteúdos etc.

Outra variável causal. apontada por alguns especialistas como provável

dificultador de uma ação pedagógica mais fecunda no ensino da matemática, está

personificada na visão distorcida do próprio significado e objetivo dessa ciência. Tal
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visão se encontra na maneira como essa ciência é concebida e transmitida ao aluno

por leigos e até mesmo professores; a natureza da matemática, o seu saber e as razões

de seu ensino parecem não estar contribuindo para as finalidades da aprendizagem da

mesma.

No cotidiano da vida acadêmica o que mais se evidencia em sala de aula é o

aspecto contemplativo assumido pelos alunos, pouca participação, expectativa e

incerteza. Há uma aversão explícita pelas demonstrações e, em alguns casos, pela

própria matemática, apesar de reconhecerem seu valor como ciência. Contudo. nota-se

uma preferência pelo lado prático e aplicável do cálculo. Talvez seja este o caminho

mais proveitoso a ser seguido pois, conforme afmna Simmons (1987. prefácio). "a

essência do cálculo não está em teoremas e em como prová-los, mas nos instrumentos

que fornece e na forma de utilizá-los" .

Muitos desses problemas relacionados ao ensino da matemática motivaram a

realização de inúmeros debates, simp6sios, conferências etc., sem, no entanto,

produzirem os efeitos esperados. As conclusões advindas desses encontros não foram

além do discurso.

2.2 Questões de natureza metodológica

A problemática do método de ensino quanto à significação e seu caráter

elitista é o que mais tem gerado controvérsias. Tradicionalmente. o professor de

matemática , quando muito, na metodologia utilizada na sala de aula, se limita aos

cinco passos formais de Herbart (1). calcando a transmissão do conteúdo em si,

desligado da relação que o mesmo tem com a vida prática. Tal metodologia de ensino.

como vem sendo. concebida. parece não ser suficiente para levar a efeito a

disseminação da matemática às grandes massas, apenas privilegiando uma minoria que

teve condições de acesso a uma formação dentro de padrões qualitativos mais elevados
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nos níveis de ensino anteriores ao 30 grau e/ou a um número ainda menor de indivíduos

excepcionalmente positivos em termos de habilidade com entes abstratos.

O planejamento de ensino constitui-se num instrumento pedagógico pouco

valorizado na didática da matemática no meio acadêmico. Em geral, o processo de

planejamento de ensino entre os professores não tem sido efetivado numa postura

coletiva, deixando de lado aqueles poucos que a cada semestre preparam

individualmente seu plano de ensino; alguns, inclusive, levando em conta as

características já conhecidas através da sua experiência docente - própria dos alunos e

dos cursos para os quai ministrou suas disciplinas. A realidade, no entanto, é a

elaboração de um plano de trabalho na intenção de atender antes do início do período

letivo, mais por parecer uma exigência burocrática do que pelo seu valor pedagógico.

O "plano de ensino", da forma como é concebido, na maioria das vezes, se restringe ao

estabelecimento da ordenação do conteúdos programáticos a serem abordados em sala

de aula, ao número de aulas necessário ao desenvolvimento desses conteúdos e a fixar

datas para avaliações. Muitos profes ores por conta da formação, não tiveram a chance

de conhecer o real sentido do planejamento didático. Como conseqüência, poucos se

interessam, preferindo encontrar alternativas embasadas na própria prática social.

Desse modo, o trabalho docente vem se realizando à base de uma suposta experiência

adquirida e de uma improvisação sob a égide da incerteza.

Todo professor universitário, mesmo através de uma forma precária,

conhece a triste situação na qual se encontra inserido o ensino do 10 e 20 graus. Não

obstante, a grande maioria espera ou até admite que o primeiranista tenha uma razoável

quantidade de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de seu programa de

ensino e uma maturidade suficientemente competente a propiciar um comportamento

produtivo capaz de enfrentar, sem maiores dificuldades, essa nova realidade escolar.

São poucos os que dedicam parte de seu tempo a conhecer as reais condições dos

alunos em que serão implementados os novos conteúdos de ensino.

IR/U C
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No ensino do Cálculo Diferencial e Integral I, por conta da excessiva

abrangência de conteúdos programáticos, é de praxe tratar o aluno iniciante como se o

mesmo se apresentasse em condições ideais a acomodar novos conhecimentos num

grau bem superior de abstração, sem antes passar por aqueles mais sensíveis que digam

respeito à sua realidade prática. o primeiro contato do corpo discente com esses

conteúdos, selecionados criteriosamente segundo um julgamento prévio de sua

utilização, talvez fosse mais sensato optar pela apresentação de conceitos tidos como

indispensáveis à compreensão e solução dos problemas, de modo que o mesmo pudesse

perceber suas relações com outros problemas e conceitos já existentes na sua estrutura

mental, ou seja, manter sempre presente a interligação entre os novos dados e aqueles

disponíveis na memória. Como dizia Arístõteles, "toda disciplina susceptível de se

aprender, e todo estudo comportando um processo intelectual, constituem-se a partir de

um conhecimento já presente" (in Japiassu, 1977, p. 18). É provável que aí esteja o

cerne do problema, pois, no ensino da matemática, estas questões são quase sempre

abandonadas. Parece ser muito mais prático classificar os alunos entre os bem ou

malsucedidos em matemática.

Segundo Jean Piaget, a mente humana opera através de esquemas de

assimilação, isto é, ações previamente realizadas, conceitos apreendidos a priori,

configuram esquemas mentais que permitem assimilar novos conceitos. (cf. Bordenave

e Pereira, 1986, p. 28).

2.3 Algumas evidências.

Partindo do pressuposto de que o produto do trabalho docente é a realização

da aprendizagem por parte do alunado e que o valor desse trabalho se encontra nos

resultados alcançados; e mesmo admitindo que as estatísticas de aprovação não sejam

demonstradoras de aprendizagem, pode-se afmnar com segurança, à luz das sínteses de

rendimento escolar, que o trabalho docente na disciplina Cálculo Diferencial e

HI"r~
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Integral I vem se tomando cada vez mais improdutivo, tanto do ponto de vi ta

quantitativo quanto qualitativo.

A conclusão a que se chega, a partir dessa constatação, é de que se os

objetivos estipulados para esta disciplina não estão sendo devidamente alcançados,

então precisam ser repensados e reelaborados dentro de uma perspectiva capaz de

assegurar não somente uma continuidade da matemática, pois sua relevância se insere

em um contexto muito mais abrangente. A justificativa para sua inclusão nos currículos

de inúmeros setores ligados às outras áreas de conhecimento está na utilização de seus

conteúdos como instrumento para operar e legitimar outros conteúdos e na

apresentação de soluções para os problemas propostos por estas outras ciências.

O insucesso dos alunos nessa disciplina não está diretamente associado ao

fato de pertencerem a outras áreas de conhecimento, pois a situação do corpo discente

no Curso de Matemática pode até parecer mais preocupante, tendo em vista que este

também apresenta performance aquém do esperado. Da clientela da disciplina Cálculo

Diferencial e Integral I que pertence aos cursos de matemática (Bacharelado e

Licenciatura) que, no biênio 1989-1990, representou 6,7% do total de alunos

matriculados nessa disciplina, apenas uma pequena parcela (9,7%) conseguiu

aprovação (ver quadro III).

Se os professores de matemática de ensino superior, em geral, tiveram uma

formação predominantemente técnica, com pouco ou nenhum embasamento

pedagógico, podem ser levantadas algumas considerações relativas aos princípios

metodológicos a nortearem sua prática docente em sala de aula. Será que estes se

fundamentam na própria concepção de matemãtica'Z' e/ou sua visão de ensino de

matemãtícaw, ou terão suas bases espelhadas na prática docente de outros colegas e/ou

de seus ex-professores que, gradativamente, foram se incorporando ao seu trabalho

diário, consciente ou inconscientemente ?
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2.4 Objetivos

2.4.1 Gerais

o propósito dessa pesquisa visa a desvelar as práticas comumente adotadas

pelos professores no ensino do cálculo que, de algum modo, vem interferindo

negativamente no processo de aquisição desse conhecimento; explicitar os princípios

epistemológicos subjacentes à prática pedagógica a embasarem a metodologia de

ensino assumida pelo professor de matemática no desempenho de sua atividade docente

e propor alternativas metodo16gicas na intenção de atender, não somente a objetivos

imediatos da disciplina em si, como também instrumentalizar o aluno para operar com

outros conteúdos, na perspectiva de que o ensino do cálculo venha se tomar uma

atividade também voltada para facilitar o desenvolvimento do estudante, a capacidade

de leitura e interpretação da realidade objetiva.

2.4.2 Espedficos

1 Traçar um perfil acadêmico profissional dos professores que optaram pelo

ensino da disciplina Cálculo Diferencial e Integral I.

2 Explicitar a concepção de matemática e de ensino da matemática na visão

desses professores.

3 Identificar a origem das dificuldades enfrentadas pelos professores a

obstaculizarem a realização de um trabalho produtivo e qual a relação dessas

dificuldades com a sua formação profissional.

4 Identificar a relação existente entre o insucesso do ensino do Cálculo

Diferencial e Integral I e a metodologia adotada pelo docente.

S Propor alternativas que VIsem a melhorar o processo de

ensino/aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral I.
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2.5 Notas complementares

(1) Johan Friedrich Herbart (1766-1841) pedagogo alemão. considerado o inspirador da

pedagogia conservadora. procurou estabelecer um método único de ensino que estivesse de acordo com as leis

p icológicas do conhecimento. Para tanto. basta seguir rigorosamente os quatro passos didáticos que denominou:

clareza, associação. sistematização e método. Posteriormente. seus discípulos desenvolveram mais as propostas

dos passos formais. ordenando-os em cinco: preparação. apresentação. assimilação. generalização e aplicação.

(cf. Libâneo, 1991. p. 60-1).

(2) Neste caso serão tomadas como referência as três mais importantes correntes do pensamento

matemático: Logicismo, Formalismo e lntuicionismo.

(3) Aqui. a concepção de ensino de matemática está associada àquelas relativas à prática

pedagógica. aos princípios metodológicos e aos conteúdos abordados nas salas de aula dessa disciplina.



3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Breve histórico do Cálculo Diferencial e Integral
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3.3 Notas complementares
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3.1 Breve histórico do Cálculo Diferencial e Integral

Apesar de a tradição nos levar a atribuir a invenção do cálculo no século

XVII, a dois eminentes matemáticos, o inglês Isaac Newton (1642-1727) e o alemão

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), a semente que proporcionou esta descoberta

vinha sendo germinada desde a antiga Grécia, a partir das demonstrações clássicas de

Arquimedes, somando-se aos trabalhos desenvolvidos por inúmeros cientistas, tais

como Galileu Galilei (1564- 1642), Johanes Kepler (1571-1630), Blaise Pascal (1623-

1662) e muitos outros.

O destaque especial dado a Newton e Leibniz deve-se ao fato de ambos

desenvolverem, independentemente um do outro, o trabalho de sistematização das

idéias e métodos que resultou no estabelecimento da relação entre derivada e integral

através do teorema fundamental do cálculo.

O primeiro momento do cálculo compreende o período que vai de 1675 a

1823, isto é , após a divulgação dos manu critos de Leibniz até a publicação dos

manuais do matemático francês Augustin Louis de Cauchy (1789-1857) que marca o

fim de um longo interregno de controvér ias e refutações sobre a fundamentação do

cálculo. Vale lembrar que a forma como Cauchy apresentou o cálculo em sua época

permanece até hoje. O segundo momento é o que trata da expansão, da subdivisão, da

interação com as ciências e da sua utilização nos mais variados setores da sociedade.

As questões mais polêmicas surgidas após a divulgação do cálculo situavam-

se na autoria e no seu embasamento. O problema de quem ficava com a prioridade da

descoberta foi deveras desgastante, tanto para Newton como para Leibniz, não só

durante o tempo em que ambos viveram, como também depois, através de seus

correligionários e seguidores. É inegável que Leibniz teve a prioridade da publicação.

A etapa seguinte, cujo processo de elaboração e conclusão durou mais de um século,

diz respeito ao estabelecimento das bases consistentes e mais rigorosas para o cálculo.

As raízes do cálculo infinitesimal, para Leibniz, jaziam no plano geométrico, não no
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físico. Leibniz teorizou que a determinação da reta tangente a uma curva num ponto

dado dependia da razão das diferenças das ordenadas e das abscissas, quando estas se

tomam "infinitamente pequenas", e que as quadraturas dependiam da soma das

ordenadas dos retângulos infinitamente finos que formam a área. Foi considerado

"construtor mestre das notações matemáticas". Muitas de suas notações ainda estão em

uso comum nos dias de hoje. Leibniz sempre teve uma percepção aguda da importância

de boas notações como ajuda ao pensamento. Seu objetivo,no entanto, era criar uma

linguagem simbólica geral, com a competência de traduzir todos os processos de

raciocínio e argumento com a possibilidade de se converter em instrumento para

invenção e descoberta. O cálculo Leibniziano tomou-se conhecido a partir dos artigos

publicados pelos irmãos Jakob Bernoulli (1654-1705) e Johan Bernoulli (1667-1748),

pelo próprio Leibniz e do livro de Guilhaume François de I'Hôpital (1661-1704),

Analyse des intiniments petits, considerado o primeiro texto a abordar o cálculo

diferencial.

A essência do cálculo para ewton estava na compreensão das leis naturais.

O "cálculo fluxional" ou teoria "dos fluentes e das fluxões", assim denominado por ele

próprio, tinha de transformar num instrumento capaz de converter princípios físicos em

resultados quantitativos, verificáveis pela observação, bem como chegar aos princípios

físicos a partir das observações. Newton conseguiu através de uma intuição física

superar a idéia de que uma reta era um conjunto de pontos alinhados, concebendo-os

como trajetória do movimento de um ponto. Fica clara a poderosa contribuição

conceitual que a mecânica lhe forneceu na elaboração de sua nova teoria matemática,

da qual tinha uma concepção instrumental.

A importância da nova descoberta era inegável. Porém, faltavam-lhe

esclarecimentos mais convincentes a justificarem sua fundamentação. A idéia de

Newton de utilizar os conceitos de quantidade infinitamente pequena, primeiras razões

de quantidades finitas nascentes, últimas razões de quantidades ínfimas etc. para

fundamentar o cálculo fluxional não foi bem aceita pelos críticos por apresentar

IH/IIF
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imprecisão, obscuridade e contradição. Inúmeros estudiosos se envolveram nessa

discussão, dentre eles o crítico e filósofo George Berkeley (1685-1753) que, na sua

obra Discurso ª lilll matemático incrédulo, mostrava haver contradições e falta de

clareza nos conceitos apresentados por Newton. Alguns matemáticos ingleses, como

James Torin (1684-1750) e Benjamim Robins (1707-1751), ao tentarem defender as

idéias de Newton, contrariamente, fortaleceram as críticas de Berkeley ao rejeitarem a

idéia de quantidade infinitamente pequena, bem como se posicionaram numa condição

de só aceitarem as razões últimas como rigorosas, caso fossem introduzidas como

limites. Anos depois, o matemático, filósofo e cientista francês Jean Le Rond

D'Alembert (1717-1783) defendia também o uso do conceito do limite para

fundamentar o cálculo. No entanto, a conceituação do limite para Robins e D'Alembert

falava em limite de uma variável, enquanto na terminologia moderna se exprime como

limite do valor de uma função quando a variável independente tende para um

determinado valor (com a possibilidade, também, de crescer ou decrescer de forma

ilimitada). Somente no éculo XIX, com base nas críticas de Berkeley e no

envolvimento de muitos matemáticos, foi possível encontrar critérios mais rigorosos

que provessem os fundamentos do cálculo.

Mesmo assim, a interpretação teórica de limite defendido por d'Alembert

daria a chave para a solução do problema dos fundamentos do cálculo. De fato, suas

idéias não tiveram uma aceitação universal pela falta de clareza ainda existente à sua

época.

No século XVIII, a conceituação de função, assim como a de limite, não

estavam precisamente definidas. Quem pela primeira vez usou o conceito de função em

matemática foi Leibniz. Ele a concebia como quantidades geométricas variáveis

relacionadas a uma curva. Johan Bernoulli chamava de funções qualquer expressão

analítica. Euler a definia de forma mais completa: "uma função de uma quantidade

variável é uma expressão analítica formada de qualquer modo por tal quantidade

variável e por números e quantidades constantes" (Baron, 1985). Em outro momento,
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Euler declara entender por função "qualquer variável que dependa de outra. de tal

modo que, quando a segunda varia. a primeira também varia. Contudo, tal definição

ainda se mostrava incompleta se comparada com o conceito moderno de função.

Mesmo assim, o conceito de função de Euler contribuiu de forma significativa ao

permitir que o cálculo se desenvolvesse, transcendendo os problemas de natureza

geométrica.

No final do século XVIII, todos os problemas que envolviam processos

infinitos passaram a pertencer a um campo mais abrangente da matemática que

transcedia a intuição geométrica, passando a chamar-se análise. Dessa forma. o cálculo

ganhou nova notoriedade ao tratar de questões a envolverem equações diferenciais,

equações diferenciais parciais, geometira diferencial, integrais elípticas e cálculo das

variações.

Foi somente no século XIX que Cauchy conseguiu conciliar os conceitos de

função e limite nos fundamento do cálculo. Sua idéia vinha sendo também

desenvolvida pelo matemático tcheco Bernard Bolzano (1781-1848) sem, no entanto,

abalar o mérito que Cauchy havia conquistado.

Cauchy, juntamente com Niels Henrik Abel (1802-1829) e Carl Friedrich

Gauss (1777-1855), foi o pioneiro no tratamento rigoroso de limites, continuidade,

derivada e integrais a partir de um enfoque totalmente novo, capaz de mostrar a

necessidade do rigor por toda a análise. Somente nesse período foi que os conceitos de

continuidade e diferenciabilidade passaram a ter importância no cálculo; até então, as

funções eram classificadas como "bem-comportadas" ou "mal-comportadas". Depois de

Cauchy, outros matemáticos como G. P. Lejeune Dirichlet (1805-1859). Bernard

Riemann (1826-1866). Henri Lebesque (1875-1941). Karl Weierstrass (1815-1897).

Richard Dedekind (1831-1916) e outros se encarregaram de completar o processo.

aprofundando as idéias e resolvendo alguns pontos ainda obscuros ligados ao rigor.

Entre outros, estava o conceito de quantidade que por vários séculos tinha uma

significação essencialmente geométrica, passando a ser definido como número real.
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O cálculo diferencial desenvolveu-se a partir da determinação da tangente a

uma curva num dado ponto e transformou-se num instrumento capaz de fornecer

informação acerca dos mais variados problemas envolvendo mensurações, seja em

situações em que ocorram essas variações ou aproximações, seja nos casos em que se

pretenda estabelecer condições ótimas desejadas. O cálculo integral, por sua vez, teve

sua origem e desenvolvimento associados aos problemas de quadraturas (áreas) de uma

curva, abrangendo toda classe de problema em que esteja presente o processo de soma.

O campo de atuação do cálculo diferencial e integral inclui, entre outros,

problemas de natureza física, econômica, biológica, geológica, social etc. Na medida

em que outras áreas de conhecimento procuram descrever suas especificidades,

justificar suas teorias, quantificar seus fenômenos, passam a apropriar-se dos conteúdos

da matemática e, em muitos dos casos, do cálculo. Este fato vem favorecendo o

surgimento de uma grande variedade de problemas que por sua vez dão origem à

formulação de novas teorias, conceitos e técnicas específicas. Esta é uma das mais

extraordinárias descobertas do homem a serviço da ciência e da própria sociedade.



3.2 Ensino e fundamentos da matemática

o matemático praticante típico é um platonista nos dias da
um formalista nos domingos. Isto é. quando está fazendo matemática e e
convencido de que está lidando com uma realidade objetiva c j
propriedades está tentando determinar. Mas quando desafiado a prestar
contas filosóficas desta realidade, acha mais fácil fingir que não acredita
realmente nela. (Davis & Hersh).

Mesmo não estando consciente da existência de elementos embasadores,

orientadores do fazer diário escolar, todo professor de matemática conduz sua prática

docente a partir de sua concepção de conhecimento, ou mais especificamente, do

conhecimento matemático. Estas concepções, em geral, se manifestam de forma mais

contundente através da própria ação efetiva do professor em sala de aula, seja no modo

como concebe o conhecimento matemático, a metodologia do ensino, os critérios de

avaliação de aprendizagem, o rigor etc.

Não resta dúvida que todo professor de matemática tem construído

idealmente um modelo de metodologia que gostaria de adotar e que deveria seguir de

modo a tomar mais produtiva sua ação docente. Tal modelo, no entanto, nem sempre se

confirma na realidade vivenciada pelo docente no cotidiano da vida escolar. O

professor pode teorizar sobre as mai recomendá eis e variadas formas de aproximação

de cada tema concreto tratado em ala de aula e, na prática, vivenciar situações em que

reaja de modo contrário ao manifestado teoricamente.

É inegável, que no ensino universitário, a matemática, como matéria, da qual

derivam disciplinas, se enquadra entre aquelas que contribuem significativamente para

a retenção de grande parcela dos alunos. As estatísticas sempre reforçaram essa idéia.

A reversão desse quadro por certo exigirá, de início, que se refaçam as concepções

sobre esse conhecimento e sobre a ação de ensiná-Io e aprendê-Io, concomitantemente,

uma reformulação total da prática pedagógica ora estabelecida, onde seja possível

adotar uma metodologia de ensino diversificada, de conformidade com as

características dos alunos e dos conteúdos abordados em classe. Certamente, tais

mudanças devem implicar alterações mais profundas na forma de conceber a

matemática e seu ensino, no enfoque comumente dado aos conteúdos, na relação
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interpessoal e na compreensão do papel do professor como um todo no âmbito

acadêmico e social.

A maioria desses questionamentos situa-se de forma mais explícita em dois

campos distintos a se complementarem: o pedagógico e o da natureza da própria

matemática. Os dados provindos dessas duas áreas podem, por certo, explicar muitos

dos atuais problemas relativos às dificuldades da aquisição desse saber específico.

De todas as teorias pedagógicas veiculadas nas universidades a tradicional é

a que mais se manifesta na prática diária da sala de aula, principalmente no ensino da

matemática. A pedagogia tradicional, em linhas gerais, parte do princípio de que a

função mais importante da escola "é difundir a instrução, transmitir os conhecimentos

acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente". (Saviani, 1988, p. 18).

Nesse contexto, o professor situa-se como elemento central no processo de

ensino/aprendizagem, funcionando como mediador entre o aber constituído e o aluno.

A ele cabe tomar todas as decisõe , expor e interpretar o conteúdos. É quem detém o

saber a ser transmitido aos alunos e, a e te cabe assimilar os conhecimentos prontos

que lhes são pré-selecionados, não e importando com possíveis vinculações que

possam existir com a realidade objeti a. A diferenças individuais não são observadas,

pois os métodos de ensino não variam, nem de uma turma para outra, nem dentro de

uma mesma turma. Predomina em ala de aula o método expositivo, unilateral,

fundamentado nos cinco passos formai de Herbart. Segundo Libâneo (1991, p. 78), "é

dada excessiva importância à matéria que está no livro, sem preocupação de tomá-Ia

mais significativa e mais viva para os alunos. Muitos professores querem, a todo custo,

terminar o livro até o final do ano letivo, como se aprendizagem dependesse de 'vencer'

o conteúdo do livro". A avaliação tem por fim verificar a exatidão da reprodução das

matérias apresentadas em sala de aula, quer por meio da resolução de exercícios ou-
através de provas orais e/ou escritas.

Uma das principais críticas à pedagogia tradicional provém do fato de a

mesma considerar apenas a ação da educação sobre a sociedade, não levando em conta
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a determinaçõe sociais do fenômeno educativo, isto é, pretende compr nder a

educação dissociada de seus condicionantes sociais - influências familiares, religio

econômicas, culturais etc.

A análise de algumas correntes de pensamento, na tentativa de identificar as

bases epistemológicas e filosóficas de cada uma delas, pode propiciar uma

compreensão mais nítida das suposições e idéias precípuas a servirem de fundamentos

para as verdades matemáticas, bem como clarificar e explicar os conceitos e princípios

básicos dessa ciência, além disso, caracterizar e explicar o estudo presente de sua

evolução a partir de uma visão crítica.

A filosofia da matemática tem seu início ainda na Grécia clássica. A

matemática significava para os gregos a geometria e a filosofia da matemática de Platão

(427-347 a.Cc), a filosofia da geometria. Esta filosofia tinha a finalidade de desvendar

conhecimentos verdadeiros por trás do mundo das aparências e das opiniões. das

ilusões do mundo temporal. "As entidades verdadeiramente reais - as Formas ou Idéias

- eram os modelos ideais dos objetos do mundo fí ico ou das situações ideais as quais o

homem deveria esforçar-se para atingir". ( il on, 1989. p.19).

Desse modo, a matemática a urnia um papel central, pois Platão concebia

este conhecimento como o mais notável independia da experiência dos sentidos, isto é,

sua existência independia do conhecimento humano, são verdades eternas e

necessárias.

Os reflexos das idéia defendidas no interior do platonismo, apesar de hoje

em dia não serem admitidas explicitamente, têm influenciado a posição de muitos

docentes, no sentido de visualizarem principalmente, na noção de que se sair bem em

matemática é, sem dúvida nenhuma, o meio mais seguro de avaliação da inteligência do

aluno.

Aristóteles (384-322 a.c.), contemporâneo e discípulo de Platão, assumiu

posições bem diferentes daquelas defendidas por seu mestre. Abandonou a noção de
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mundo das idéias, demonstrando que se elas fossem transcendentes não poderiam ser

causa da existência das coisas e nem causa de sua cognoscibilidade.

Os objetos matemáticos, segundo seu ponto de vista, não são entidades reais

nem irreais, elas existem "potencialmente" nas coisas sensíveis e por meio da razão é

possível "separá-Ias" através da abstração. Aristóteles afastava-se de Platão quando

defendia que os entes matemáticos são representações do mundo empírico, a idéia é

produto da experiência com a realidade. A matemática é portanto criada pelo homem a

partir dos objetos do mundo da percepção sensível

Por muitos séculos o saber matemático e o científico foram impedidos de

crescer por uma série de razões. Dentre elas estava o poder exercido pela Igreja

Católica que só admitia como conhecimento verdadeiramente correto aquele baseado

nos dogmas da fé cristã. Somente com o racionalismo, no século XVII, através de seus

representantes Baruch Spinoza (1632-1677), R. Descartes e G. W. Leibniz, foi possível

criar espaço para o desenvolvimento da ciência, pois esta, até então, ainda se mantinha

vinculada aos ideais gregos.

O racionalismo contribuiu de forma decisiva para livrar a ciência das

amarras religiosas, sem negar, no entanto, a verdade da religião. A razão teria que

gozar da total independência da autoridade da Igreja. Deveria se transformar no único

meio para se conhecer as propriedades do mundo físico: os seres humanos possuiam-na

como dádiva divina.

Assim como Platão, "os racionalistas consideravam a faculdade da Razão

como um traço inato da mente humana, pela qual as verdades podiam ser percebidas, a

priori, independente da observação. A existência dessa faculdade era percebida da

melhor maneira na matemática. A matemática partia de verdades evidentes por si

próprias e prosseguia por (sic) raciocínio dedutivo cuidadoso, para descobrir verdades

ocultas". (Davis e Hersh, 1985, p. 367).

O empirismo, ao contrário do racionalismo, sustenta que a validade de todo

o conhecimento está radicada na experiência. Suas razões estão na própria evolução da

IH/Uf
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ciência natural baseada no método experimental. Para o empirismo, a única forma

legítima de captar um conhecimento verdadeiro, exceto o matemático, era através da

experiência e da observação, isto é, o homem dispõe dos sentidos para descobrir a

realidade dos objetos do mundo físico.

hnmanuel Kant (1724-1804), no fim do século dezoito, tentou conciliar as

duas tradições conflitantes, o racionalismo e o empirismo. Kant busca a solução

afastando-se ao mesmo tempo da deformação dogmática do racionalismo e da

estreiteza do empiri mo. a formação de sua doutrina, parte do princípio que "a

geometria não é pura obra da razão, não é só a ciência das figuras virtuais, idea1mente

concebidas, senão também a ciência das figuras reais, efetivamente construídas".

(Costa, 1992, p. 161).

Na Crítica da Razão Pura, Kant, ao tratar da teoria do conhecimento

matemático, conclui que a matemática pura se funda sobre princípios a priori,

anteriores a qualquer tipo de experiência. irrevogáveis porque preexiste no espírito. Ele

apresentou dois tipos de conhecimento a príorí: o a príori analítico e o a priori

sintético. O primeiro é o que e consegue atestar como verdadeiro a partir da análise

lógica, empregando estritamente o significado dos termos usados, o segundo é

extensivo e estabelece um vínculo entre termos até então distintos.

Para Kant, a matemática é uma ciência que pode se desenvolver

independente de qualquer base empírica, através do conhecimento sintético a priori.

Para tanto, os conceitos contidos nos postulados devem corresponder a certas intuições,

indispensáveis à construção. Estas intuições são a de espaço e tempo. Na concepção

kantiana, tempo e espaço não são noções derivadas da experiência, mas condições que

a precedem e a tomam possível. "Quando contemplamos os objetos da realidade para

conhecê-los, a primeira operação que realizamos é a de projetar sobre esses objetos as

nossas formas de espaço e tempo. Espaço e tempo, segundo Kant, não são realidades

que estão fora de nós. São duas formas de nossa subjetividade que se constituem

condição para que seja possível a percepção sensível das coisas. Sem o uso de tais
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formas, não se podem perceber as coisas e nem se formar conhecimentos" .

(Albuquerque, 1966, p.90).

A visão kantiana do conhecimento a priori teve uma influência decisiva na

filosofia da matemática.

No final do século passado, têm início os programas de restabelecimento dos

fundamentos da matemática. Surgem daí três correntes de pensamento (logicismo,

fonnalismo e intuicionismo) que tentam preservar a matemática na posição especial

onde Kant lhe havia posto.

Bem antes, no início do século dezenove, a matemática já havia se

desenvolvido de forma surpreendente. Registrava-se um extenso crescimento de

numerosas disciplinas matemáticas que sempre mais se ramificavam e se

sistematizavam no decorrer dos anos seguintes. Nesse período, além da geometria, da

aritmética e da álgebra, já existiam o cálculo diferencial e integral, o cálculo das

variações e registrava-se o início da teoria da equaçõe diferenciais ordinárias e

parciais. Além disso, a geometria diferencial dava grandes avanços. Os matemáticos

pouco se preocupavam com a fundamentação sobre a qual embasavam suas teorias. O
----

interesse maior era desenvolvê-Ias vi ando ba icamente à sua aplicação. Assim, levados

pela intuição, os matemáticos negligenciaram a fundamentação dos métodos que

utilizaram. Por conta disso não foi difícil se depararem com situações absurdas ou

duvidosas. Tais procedimentos acríticos se deram, por exemplo, com as séries infmitas

e as diferenciais "infinitamente pequenas". Diante desses fatos, surge um problema

inteiramente novo: os limites do pensamento matemático.

Inicia-se, assim, através de Cauchy, Abel e Weierstrass, entre outros, um

movimento de retomo aos fundamentos, objetivando clarificar e eliminar noções

obscuras e alicerçar as diversas disciplinas matemáticas sobre base sólida. Esse

movimento, anos depois, resultou no que passou a ser chamado de "aritmetização" da

análise matemática.

BH/Ut *
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Foi no século XIX que ocorreram as mais inesperadas descobertas no campo

da matemática. Surgiram as geometrias não-euclidianas (1) e se dava início ao

desenvolvimento da análise. Se, de um lado, havia mais uma geometria imaginável, do

outro, a análise ultrapassava os limites da intuição geométrica sobre a qual se

acreditava repousar a matemática. Assim, a geometria passou a ser admitida não como

um estudo do espaço real, mas como uma estrutura lógica abstrata. No caso da análise,

o raciocínio, pouco a pouco, foi se libertando do apoio das figuras.

Ainda no século passado, George Boole (1815-1864), lança a lógica

simbólica, cuja estrutura apresentava pouca importância para os fundamentos da

matemática, apesar de permitir uma análise profunda das operações lógicas, porém,

somente com Peano e sua escola, por volta de 1880, é que a lógica deu um avanço

extraordinário. Além de tornar-se um instrumento de demonstração matemática,

mostrou-se capaz de contribuir para uma melhor compreensão dos problemas relativos

aos fundamentos da matemática. Paralelamente, foi desenvolvida a teoria dos conjuntos

por Georg Cantor (1845-1918), cuja influência não atingiu somente a matemática de

per se, mas as concepções relacionadas a seus fundamentos, sua estrutura básica sob a

qual ela se apoiava.

O logicismo, doutrina cUJO principal representante foi Bertrand Arthur

William Russell (1872-1970), nasceu a partir das pesquisas referentes à "aritmetização"

da análise matemática, à lógica matemática e à teoria dos conjuntos.

A tese central do logicismo está na redução da matemática à lógica, não à

lógica clássica, mas à lógica matemática, lógica simbólica ou algorítmica. A idéia

inicial dos logicistas era fundamentar as leis da aritmética - e toda a matemática - a

partir das leis da lógica normativa elementar, a lógica aristotélica. Esta, porém, se

mostrou insuficiente às pretensões de Russell.

A tese logicista compõe-se de duas partes: a primeira afirma que toda

proposição matemática pode ser validada por intermédio de conceitos lógicos; a
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segunda, assevera que toda proposição matemática verdadeira pode ser demonstrada a

partir de princípios lógicos, mediante raciocínios puramente lógicos.

O programa elaborado pelos logicistas foi amplamente desenvolvido por B.

Russell e Alfred North Whitehead (1861-1947) na obra Principia Mathematíca,

escrita entre 1910 e 1913.

No início do século XX, ainda na fase de elaboração do projeto de Russell,

surgiram algumas antinomias ligadas à teoria dos conjuntos que abalaram por muito

tempo as convicções dos logicistas. Uma das mais difundidas contradições ficou

'conhecida como "paradoxo de Russell" (2). Por exemplo, o conjunto de todos os

conjuntos, por ser ele mesmo um conjunto, pertence a si. Mas existem conjuntos que

não pertencem a si, como o conjunto de todos os homens que, por não ser homem não

pertence a si. Com base nessas considerações, seja C o conjunto formado por todos os

conjuntos que não pertencem a i. Pelo princípio do terceiro excluído (de duas

proposições contraditórias, uma é verdadeira), C pertence ou não pertence a C.

Supondo-se que C pertence a C, por defini ão do conjunto C, C não pertence a C.

Agora, se C não pertence a C, pela definição dada a C, C pertence a C. Esta conclusão

revela uma contradição, sendo um exemplo típico do "paradoxo de Russell". (cf.

Costa).

Para eliminar os paradoxos, Russell ampliou, com novos axiomas, a lógica

elementar para tomar possível a redução da matemática a essa nova lógica. Deste

modo, ele edificou a Teoria dos Tipos Lógicos, estabelecendo que as diversas entidades

a tratarem da lógica, como, por exemplo, classes, proposições, propriedades etc., são

distribuídas de forma hierárquica em níveis ou tipos distintos.

Russell e Whitehead perceberam que os paradoxos que deveriam ser

evitados provinham de uma certa espécie de "círculo vicioso" cujo princípio básico é

que tudo a envolver toda uma coleção não pode ser membro dessa coleção. Desse

modo, foi solucionado o problema das antinomias. Mas a Teoria dos Tipos Lógicos

tomou-se muito restritiva, impedindo a fecundidade da matemática. Ela não permitia

IUf'
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definições que contrariassem o princípio do círculo vicioso, mas estas sempre foram

utilizadas em matemática. Assim, Russell, para contornar o problema, formulou o

axioma da redutibilidade. As críticas que recaíam sobre as pretensões dos logicistas

deviam-se ao fato de terem apelado para princípios extra-lógicos na intenção de

fundamentar suas idéias. Alguns matemáticos como Fraenkel, Zannelo e Von

Newmann (1903-1957), também tentaram superar as antimonias que afloraram do

logicismo. Segundo Costa (1992, P. 30-1), "o grande mérito do logicismo reside na

circunstância de ter incrementado o progresso da logística e de haver patenteado que a

matemática e a lógica são disciplinas intimamente ligadas entre si, na realidade,

inseparáveis'' .

A corrente formalista, liderada por David Hilbert (1862-1943), originou-se a

partir das conquistas alcançadas no chamado método axiomático (3) . Este método ou

teoria formal, apresentou grandes vantagens não somente para economizar pensamento

e sistematizar teorias, mas como um excelente instrumento de trabalho e de pesquisa no

domínio da matemática. Com os avanços alcançados na geometria, ou seja, com o

surgimento das geometrias não-euclidianas, referido método tomou-se cada vez mais

rigoroso e refinado através dos trabalhos de Pash, Peano (1868-1932), Hilbert e outros,

constituindo-se, assim, na técnica básica da matemática. Grosso modo, o formalismo

pretende transformar o método axiomático na essência da própria matemática.

O formalismo, ao contrário do logicismo, não defende a redução da

matemática à lógica. Sua posição é que a matemática consiste simplesmente em

símbolos formais ou expressões que são manipuladas ou combinadas de acordo com

regras ou convenções pré-estabelecidas. O significado dos símbolos ou convenções não

é objeto de investigação do formalismo. A interpretação que se dá aos axiomas é

irrelevante. O que importa são as deduções lógicas válidas, realizadas a partir deles. A

matemática é a ciência das deduções formais, dos termos primitivos aos axiomas e

destes aos teoremas.

/
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Na concepção fonnalista, a geometria, como uma disciplina ciêntifica

descritiva de objetos do mundo empírico não é considerada matemática, mas somente

aquela que se apresenta como estrutura dedutiva. O apelo a figuras e gráficos em

exposição matemática é uma atitude não-matemática. Hilbert justifica a conveniência

do emprego de conceitos e princípios sem conteúdo intuitivo em matemática como

meio de simplificar e sistematizar todas as disciplinas decorrentes desta, mostrando que

a geometria e a álgebra já haviam se utilizado desses recursos, em última análise,

representavam convenções lingüísticas.

No entendimento de Hilbert, para tomar uma teoria matemática

verdadeiramente válida basta provar sua con i tência (ausência de contradição). A

metamatemática foi o método propo to por Hilbert para provar a ausência de

contradição em uma teoria matemática e que e processa através de três etapas

sucessivas: a primeira, a axiomatização a egunda, a formalízação e a terceira, a

demonstração da consistência da axiomáticas formalizadas. Os métodos aceitos na

metamatemática, aqueles evidentes e construtivos, tendo por base a intuição dos

símbolos, foram denominados métodos finitistas.

Na maioria dos casos, o problema se resume em provar a consistência de

uma teoria a partir da consistência de outra, isto é, dentro de uma teoria B elabora-se

um modelo de teoria A, escolhendo um sistema conveniente S de objetos da teoria B,

de tal modo que em S sejam satisfeitas as proposições primitivas de A. Então, se a

teoria B for consistente, A também será.

O objetivo de Hilbert e de muitos matemáticos, no início desse século, era

de que cada ramo da matemática pudesse ser apresentado como uma teoria axiomática

e que através das articulações das diversas teorias matemáticas se chegasse a uma teoria

axiomática unificada para toda matemática. Mas, em 1931, o lógico-matemático Kurt

Gõdel (1906-1978) publicou um artigo revolucionário que abalou todo o fonnalismo -

Proposições Formalmente Indecidíveis dos "Principia Matemática"e de seus

Sistemas Afins - afirmando que a consistência de uma teoria axiomática é incompatível

I f
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com a sua completudevO. Isso quer dizer que existem proposições aritméticas tais que

nem elas nem suas negações podem ser demonstradas usando-se instrumentos

pertencentes ao sistema formal com que se expressa a aritmética. Essas proposições são

chamadas indecidíveis. Toda axiomática consistente da aritmética admite proposições

indecidíveis. "Gõdel demonstrou que era impossível uma prova puramente sintática da

não-contraditoriedade de um sistema formal, pelo menos tão rico, a ponto de expressar

a aritmética elementar" (Reale & Antiseri, 1991, p. 971).

Apesar da pouca importância dada aos símbolo matemáticos e da

insuficiência apresentada, o formalismo seguramente contribuiu para o

aperfeiçoamento da lógica e para os estudos posteriores relativo ao fundamentos da

matemática.

O intuicionismo é a doutrina surgida no primeiro decênio deste século,

liderado pelo matemático holandês Jan Luitzen Egbertu Brouwer (1881-1966) que

afirma só possuirem existência real e ignificado aquele objetos matemáticos que

podem ser construídos a partir de certo objeto primitivos, de maneira finita. Brouwer

e seus seguidores não aceitam o recur o ao infinito atual. O infinito na concepção

intuicionista é potencial e nunca atual. O intuicionista jamais admite a construção de

um conjunto infinito atual.

O ponto de partida fundamental de Brouwer é a dúvida sobre o princípio do

terceiro excluído quando se trata de conjuntos infinitos. Por exemplo, se num dado

conjunto C nem todos os seus elementos possuem uma determinada propriedade P,

então se conclui que existe pelo menos um elemento de C que não possui a propriedade

de P. Se C é um conjunto finito, a verdade dessa conclusão não pode ser posta em

dúvida, mas se o conjunto C for infinito, dificilmente se chegará a uma prova ou

refutação. Um exemplo deste fato pode ser visto na conjectura do matemático Christian

Goldbach (1690-1764), quando este afirmou que qualquer número par, acima de dois,

pode ser escrito como a soma de dois diferentes números primos. (cf. Becker, 1965, p.

140- -1).
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Brouwer se opõe às concepções platônicas, ao discordar de que a

matemática se compõe de verdades eternas, que os objetos matemáticos preexistem em

um certo sentido ideal e intemporal, que o homem não cria, mas descobre o que já

existe. Para Brouwer, "a expressão A existe só pode significar, em matemática, A foi

construído pela inteligência humana. A atividade do matemático, portanto, cria e dá

forma aos entes matemático ". (Costa, 1992, p.36).

Para o intuicioni mo os números naturais são um dado fundamental da

matemática que não requer nem é capaz de ser reduzido a qualquer outra noção mais

básica e que a partir do qual todas as construções matemáticas podem ser realizadas,

tomando por base, nece ariamente, a intuição (de natureza racional). É na forma de

conceber o papel da intuição matemática que Brouwer se aproxima do apriorismo

temporal de Kant, pois o me mo on idera que os juízos matemáticos são todos

sintéticos a priori, "a intuição matemáti a e trutura o material empírico, elabora-o, de

modo a não precisarmos recorrer à experiência externa para fundamentar as verdades

matemáticas" (Costa, 1992, p.37).

Brouwer não concorda com a tese logicista de querer fundamentar a

matemática com a lógica, pois admite que as leis lógicas, utilizadas nesse domínio,

derivam da própria matemática.

Segundo os intuicionistas, "a matemática C.. ) originou-se, historicamente, da

experiência através dos sentidos. Mas na sua estruturação final e rigorosa, é puramente

intuitiva e baseada na noção de número natural, independente das ciências ou da

filosofia" (Costa, 1992, p.38).

Diante das concepções delineadas por Brouwer, a lógica tradicional tornou-

se inapropriada. Os intuicionistas não aceitam o princípio do terceiro excluído nem as

demonstrações por meio da redução ao absurdo (5), admissfveis na lógica tradicional.

Para resolver essa questão tiveram que elaborar uma lógica própria, de tal modo que

estivesse de acordo com essas necessidades da matemática intuicionista. Nessa lógica,

por exemplo, uma proposição constitui uma hipótese que pode ou não ser realizada



construtivamente. No caso afirmativo, ela é verdadeira nos moldes concebidos pelo

intuicionismo. "Quando um intuicionista enuncia uma proposição P, registra em sua

mente uma construção C. A negação da proposição P, -P, é, por sua vez, o registro de

uma outra construção D. A não-construção de coisa alguma não está associada a

proposição alguma que tenha significado na lógica intuicionista" (Nilson, 1989, p.4I).

Pelas idéias básicas apresentadas, a matemática intuicionista é muito mais

complexa do que a tradicional. Por conseguinte, teve pouca influência nas escolas. Mas

o mesmo não ocorre com o logicismo nem com o formalismo que, apesar das

conclusões dadas por Gõdel, continuam influenciando, mesmo que de forma

inconsciente, as concepções de matemática veiculadas, ainda hoje, nos mais variados

centros de ensino e pesquisa de matemática.

As idéias defendidas no interior do programa formalístico coincidentemente

se ajustaram à tese positivista da neutralidade do saber. De acordo com o positivismo,

"as ciências da sociedade, assim como as da natureza, devem limitar-se à elaboração e

à explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre de julgamento de

valor ou ideologia, descartando previamente todas as pré-noções e preconceitos"

(Lõwy, 1987, p. 17). Para o positivismo, o saber matemático é visto não como

conhecimento vivo, em constante evoluir, mas como um instrumento para a

formalização de outras ciências. Com base neste fato, muitos matemáticos rejeitam a

idéia central do formalismo de querer fundamentar a matemática a partir de uma

axiomatização completa, dissociada de qualquer relação com o mundo empírico.

Entendem estes que a adoção de uma formalização deve ocorrer apenas numa etapa

final do processo de descoberta. Muitas práticas observadas nas escolas estão baseadas

nos princípios positivistas e os professores são seus principais disseminadores.

Outro exemplo da influência do formalismo é visualizado quando Davis e

Hersh citam o caso do grupo chamado coletivamente de Nicolas Bourbalci que,

influenciado pelo formalismo, produziu uma série de textos, em nível avançado,

compreendendo a teoria dos conjuntos, a álgebra e a análise que se expandiu pelo

41
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mundo nas décadas de 50 e 60. Paulatinamente, estas idéias foram sendo introduzidas

em todos os níveis escolares sob a denominação de matemática moderna (6).

Assim, cada uma dessas correntes de pensamento se posicionou em relação

às concepções distintas da matemática a partir do que defendia como fundamentação

dessa ciência, suas verdades, uas demonstrações etc.

Apesar de não terem encontrado respostas elucidativas para todas as

questões advindas das perquirições matemáticas nem chegado a resultados

alicerçadores definitivos e finais, contribuíram de forma significativa para a solução de

inúmeros problemas concementes aos fundamentos da matemática e, além disso,

funcionaram como iniciadores de uma nova fase.

A impossibilidade de se alcançar resultados absolutos e definitivos, no

âmbito das teorias de fundamentos da matemática, fez com que todos os problemas

relativos às disciplinas dedutivas fossem remetidos à moderna Teoria da Linguagem ou

Semiótica. A partir desse novo encaminhamento, uma das conquistas mais

representativas nesse domínio do conhecimento foi a de entender que somente é

possível se compreender a natureza da matemática pura mediante uma prévia

constatação de que seu desenvolvimento se opera em três níveis de abordagens: o

sintático, o semântico e o pragmático. O aspecto sintático versa sobre as relações dos

sinais entre si e suas combinações; o semântico trata dos objetos designados pelos

sinais e seus significados e o pragmático, além de levar em conta os símbolos e seus

significados, trata das pessoas a empregarem esses sinais, isto é, seus usuários.

Nas disciplinas dedutivas, a dimensão sintática consiste no seu aspecto

formal e no conjunto de suas propriedades combinatórias. Uma vez que os símbolos

estejam relacionados a objetos, a extensão semântica se faz presente no momento de se

estabelecer a ligação destes símbolos com os objetos denotados. Agora, o fato de ser a

matemática uma criação sujeita às limitações inerentes ao homem envolve regras e

princípios pragmáticos.
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Modemamente, alguns especialistas, como Costa, defendem a tese de que

...uma teoria conveniente da matemática deve começar reconhecendo a incapacidade

da concepção sintática e semântica para interpretar e legitimar a diretriz real da

perquirição matemática", admitindo a concepção pragmática como a mais apropriada

para a matemática. E, para aquele que defendem esta linha de pensamento, o problema

central da matemática pura pode er re umido através do estabelecimento de "um grupo

de axiomas e convenções metalingüísticas (sintáticas, semânticas e pragmáticas) que

defmem uma linguagem objeto ideal", após do que devem ser encontradas "as

conseqüências de tais suposições" (Costa, 1992, p. 81).
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3.3 Notas complementares

(1) A geometria euclidiana, na sua forma original, é bem diferente da que se conhece

hodiemamente. Euclides partia de idéias primitivas, defmições, postulados e noções comuns (axiomas) para

provar seus teoremas, associando cada conclusão a um desenho representativo como que justificando as

evidências dos mesmos. O emprego desse recurso, no entanto, era limitado a um número restrito de casos, pois

seu elenco de figuras era um tanto reduzido se comparado com O que se conhece hoje em dia. O pensamento

matemático, até o início do século dezenove, ainda permitia que Gauss e Cauchy vissem no rigor geométrico um

modelo ideal para as outras partes da matemática. Somente diante da moderna teoria axiomática foi possível

identificar algumas imperfeições na obra (Elementos) de Euclides: propriedades que não eram conseqüência de

nenhum postulado, outros não formulados sugeridos apenas por meio de figuras e a insuficiência do recurso de

objetos sensíveis como o único meio de consolidar as demonstrações dos teoremas. O movimento iniciado no

fmal do século passado, visando o tabelecirnento de bases mais rigorosas para toda a matemática permitiu que

se multiplicassem as críticas à geometria euclidiana no que conceme ao raciocínio utilizado nas demonstrações

dos teoremas insuficientemente fundamentado em defmições e axiomas explicitados. Coube a Pasch e Hilbert a

tarefa de axiomatizar toda a geometria euclidiana, enumerando exaustivamente todos os axiomas, de modo que

todos os teoremas pudessem ser demonstrado sem o auxilio de figuras, conforme Dieudonné (1990; 51).

Assim sendo, a geometria de Euclide tem como e trutura básica um certo número de axiomas e

postulados que funcionam como alicerce sobre o qual todas as conclusões posteriores se basearão. Os cinco

primeiros postulados podem ser enunciados, como segue:

1Uma linha reta pode ser traçada ligando dois pontos quaisquer.

2 Qualquer segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente.

3 Um cfrculo pode ser traçado com qualquer centro e qualquer raio.

4 Todos os ângulos retos são iguais.

5 Sejam dados, em um plano, uma reta e um ponto que não pertence a essa reta. Então, existe uma

e só uma reta paralela à reta dada, passando por esse ponto.

Convencionou-se chamar de geometria não-euclidiana qualquer dos sistemas dedutivos

construidos sobre a negação do quinto postulado de Euclides. Historicamente, as geometrias não-euclidianas têm

sua origem nas inúmeras tentativas feitas desde a Antiguidade com o intuito de deduzir o quinto postulado a

partir dos quatro primeiros. Mais modemamente, o enfoque passou a ser o que ocorreria se o quinto postulado

fosse negado. Daí apareceram os primeiros resultados, já no século dezoito, com Jerônimo Saccheri (1677-

1733), ou seja, a negação do postulado o conduziu a uma contradição.

Mas somente no início do século dezenove, foi que os matemáticos Gauss, Riemann, Janos Bolyai

(1802-1860) e Nicolai Ivanovic Lobatchevski (1793-1856) chegaram a resultados surpreendentes a partir da

negação do quinto postulado euclidiano. Com auxílio do esquema axiomático, mostraram a possibilidade de

existência de duas geometrias imagináveis.
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Pela prioridade da publicação, uma ficou conhecida como geometria lobatcbevsk:iana (ou

geometria hiperbólica) e, a outra, geometria riemanniana (ou geometria elíptica). A primeira afirma que se

dados, em um plano, uma reta e um ponto que não está sobre essa reta. então há pelo menos duas retas que

passam pelo ponto e são paralelas à reta dada. A segunda, a elíptica, se dados, em um plano, uma reta e um

ponto que não está nessa reta. não há, então, retas passando por esse ponto, paralelas à reta dada. (cf. Davis &

Hersh, 1985, p. 254).

(2) O paradoxo de Russel pode ser melhor compreendido através da seguinte assertiva: Se uma

pessoa diz "Eu sou mentiroso", esta pessoa está mentindo ou está dizendo a verdade? Quais elementos

funcionam como alicerçadores da veracidade ou não, de tal afmnativa?

(3) Este método consiste em se escolher "certo número de noções e de proposições primitivas.

suficiente para, sobre elas, edificar a teoria, aceitando-se outras idéias ou outras proposições só mediante,

respectivamente, definição e demonstração" (Costa. 1992, p.49).

(4) A completude de uma axiomática ocorre quando qualquer enunciado formulável nesta

axiomática é tal que esse enunciado ou sua negação é demonstrável nessa axiomática; em caso contrário, a

axiomática é incompleta.

(5) Para provar que uma proposição é verdadeira, basta provar que a sua negação conduz a um

absurdo; portanto, se a negação da proposição é falsa, pelo princfpio do terceiro excluído, a proposição é

verdadeira.

(6) Esta foi a denominação dada ao movimento, iniciado por vários grupos de matemáticos de

alguns países, inclusive do Brasil, que tinha como proposta principal a reforma nos currículos de matemática.

Havia um consenso de que o currículo tradicional já estava ultrapassado. O aperfeiçoamento deste componente

poderia traduzir-se em melhorias no ensino da matemática.

As primeiras idéias foram apresentadas ainda no início da década de 1950 e cujo processo de

delineamento e implantação se deu durante os anos 1960. No Brasil, estas idéias foram lançadas em 1955 no

Congresso de Ensino de Matemática, em Salvador, sendo consolidadas dois anos depois no Congresso realizado

em Porto Alegre. Nos Congressos seguintes, Rio (1959), Belém e São Paulo(l%l) e São José dos Campos

(1966), foram discutidas várias questões relativas à implantação, experiências realizadas, à criação de cursos de

treinamento e à elaboração do primeiro texto, iniciado em 1966. (cf. Garcia, 1989, p. 151)

Os novos currículos mantiveram alguns tópicos do currículo tradicional, tais como aritmética,

álgebra, geometria euclidiana, geometria analítica e trigonometria. Além disso, foram introduzidas a álgebra

booleana, lógica simbólica, congruência, sistemas de base de numeração, alguns destes até então somente

visualizados no ensino superior, mas a ênfase centrava-se na teoria dos conjuntos, cujas noções deveriam ser

ensinadas desde o início da escolarização. Uma das justificativas residia no fato de que o conjunto era um

conceito básico, unificador de vários ramos da matemática.

H/UF;
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4.1 População

A população objeto da pesquisa foi constituída:

a) Pelos profes ore que lecionavam a di ciplina Cálculo Diferencial e

Integral I no período letivo 1992.1.

b) Pelos profe ore lecionando. no período 199 .1, di ciplinas dos cursos

de graduação da UFC que têm como pré-requi ito a di ciplina Cálculo Diferencial e

Integral I.

c) Pelos alunos dos cursos de graduação da UFC matriculado no período

letivo 1992.1 na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I.

d) Pelos alunos dos cursos de graduação da UFC matriculados no período

1992.1 em disciplinas que têm como pré-requisito a disciplina Cálculo Diferencial e

Integral I.

4.2 Determinação e composição da amostra.

Os dados necessários à realização do estudo foram levantados em rnna

amostra da populaçào em tela, conforme a descrição que se segue:

4.2.1 Dados dos professores

a) Tomaram-se todos os professores, nrnn total de quinze, que ministraram a

disciplina Cálculo Diferencial e Integral I nos cursos de graduação da UFC, no período

letivo 1992.1.

b) Tomaram-se, aleatoriamente, 35% dos professores de disciplinas dos

cursos de graduação da UFC no período letivo 1992.1 que tinham a disciplina Cálculo

Diferencial e Integral I como pré-requisito. No caso em que a disciplina era ministrada

por um único professor este, necessariamente, compôs a amostra, ficando este

subconjunto da amostra constituído por 26 professores.
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4.2.2 Dados dos alunos

a) Na determinação da amostra dos alunos cursando a disciplina Cálculo

Diferencial e Integral I, considerando a dificuldade de se obter as informações sobre

este subconjunto da população nece ária à determinação da amostra por processo

estatístico, resolveu-se tomar, aleatoriamente, para cada professor da disciplina, 10

alunos em cada uma de suas turma , prevendo-se no projeto 150 alunos que comporiam

este subconjunto da amostra. No entanto, na época do levantamento de dados algumas

turmas encontravam-se muito esvaziadas devido ao abandono da disciplina no decorrer

do semestre letivo, ficando, assim, a amostra dos alunos cursando Cálculo Diferencial e

Integral I reduzida a 139 sujeitos. Observe-se que no período letivo 1992.1,47,7% dos

alunos matriculados na disciplina foram reprovados por falta (quadro 11,anexo).

b) Da mesma forma, projetou-se construir a amostra de alunos matriculados

em disciplinas com Cálculo Diferencial e Integral I como pré-requisito, selecionando-se

aleatoriamente 15 alunos de cada docente, orteados para composição da amostra. Na

época do levantamento dos dados verificou- e nas turmas destas disciplinas o

fenômeno da evasão muito mais acentuado do que nas turmas de cálculo, tendo-se

encontrado turmas com o número de aluno reduzido, situando-se entre 10 e 4 sujeitos.

Assim, a amostra prevista para 390 aluno no projeto ficou limitada a 204 sujeitos.

4.3 Coleta de dados

Na realização desta pesquisa os dados foram obtidos através de:

a) Questionário para a amostra de professores da disciplina Cálculo

Diferencial e Integral I (anexo I).

b) Questionário para a amostra de professores de disciplina que têm Cálculo

Diferencial como pré-requisito (anexo III).

III -
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c) Questionário para a amostra de alunos matriculados na disciplina Cálculo

Diferencial e Integral I (anexo 11).

d) Questionário para a amostra de alunos matriculados em disciplinas que

têm Cálculo Diferencial e Integral I como pré-requisito. (anexo IV)

e) Entrevista realizada com 7 professores de Cálculo Diferencial e Integral I

entre os 15 a lecionarem esta disciplina. (em anexo)

O critério da escolha dependeu basicamente do interesse manifestado por

estes docentes na busca de identificar variáveis intervenientes no contexto educacional,

geradoras do desempenho, aquém do esperado, por parte dos alunado, além de buscar

identificar prováveis ingerências das condições de trabalho na operacionalização do

processo de ensino/aprendizagem.

Entendendo entrevista como um método de obtenção de fatos

comprobat6rios de uma realidade vigente, é deveras interessante estipularem-se

condições facilitadoras da compreensão do que realmente se espera encontrar com tal

inquirição, principalmente por esta ser direcionada a um público-alvo bastante

heterogêneo, mesmo que estando familiarizado com a linguagem matemática, objeto

deste trabalho. Deste modo, formularam-se perguntas de características semi-

estruturadas, na intenção de propiciar aos respondentes a expressão livre de suas

concepções a respeito do tema pesquisado, relatando suas experiências e, ao mesmo

tempo, realizando analogias. Todavia, torna-se imprescindível levar em alta estima a

probabilidade de alguém fugir da proposta original ou tergiversar, deturpando as

informações e comprometendo a qualidade dos dados coletados. Assim, foi utilizado

um roteiro com oito questionamentos (anexo V), cada um direcionando o entrevistado a

fornecer aquilo que realmente podia vir a ser considerado como importante

contribuição ao trabalho. A partir destas condições, efetivou-se um contato mais

transparente e de natureza leve, quase informal, sendo possível realizar ocasionais

adaptações no esquema, sempre que a situação exigisse.
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Na intenção de eliminar e/ou reduzir a incidência de quaisquer elementos

geradores da desconfiança ou mau entendimento em relação ao objetivo da pesquisa,

no período antecedente às entrevistas, cada docente foi devidamente informado acerca

do prop6sito do presente trabalho. Desta maneira, as respostas fluíram em consonância

com o desejado. As entrevi ta , exceto uma, foram todas gravadas em fita "cassete",

ap6s o que foram tran critas.

Nos contatos iniciais com o profe sores que foram selecionados para

aplicação dos dois questionários, bem como no momento da aplicação destes

questionários, registraram-se todas as observações consideradas pertinentes. Isso, de

certa forma, pode ser tomado como um aspecto da observação direta.

Nesses momentos, o método da observação direta esteve presente na

pesquisa, funcionando como coadjuvante ao processo de compreensão e interpretação

do fenômeno analisado.

Conforme Ludke e André (1986, p. 26), "...a observação possibilita um

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que representa

uma série de vantagens. Em primeiro lugar, a experiência direta é, sem dúvida, o

melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno".

4.4 Análise dos dados.

a) Os dados quantitativos obtidos pela mensuração das variáveis através dos

questionários foram analisados por meio de percentuais, de forma a permitir o

estabelecimento de inferências sobre a população em estudo, visando a caracterizar o

fenômeno objeto da pesquisa.

b) As informações obtidas através das entrevistas e das perguntas abertas

dos questionários foram passíveis de uma análise qualitativa em cotejo com os dados

quantitativos obtidos por meio dos questionários, no sentido de aprofundar a

caracterização em tela.
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A apresentação que se segue inicia-se pelos resultados das entrevi tas por

terem sido estas concluídas bem antes do término da aplicação e análise do

questionários e por terem servido para controle qualitativo do grau de fidedignidade das

respostas dos questionários. Conforme é dado verificar na análise a seguir, observou-se

uma considerável sintonia entre as entrevistas e as respostas dos questionários.

A entrevista teve como objetivo principal a reunião de fatos e experiências

vivenciados pelos docentes, acumulados durante a trajetória acadêmica e profissional.

Sua aplicação busca encontrar fatores identificadores e, ao mesmo tempo, com precisão

suficiente a explicar a incidência de variáveis causais nas deficiências do processo

ensino/aprendizagem referentes ao cálculo.

Nas descrições de como e quando passaram a se interessar pela matemática,

o porquê da decisão no instante da opção profissional, as influências didático-

metodológicas e de que forma desenvolvem ua prática pedagógica, estão contidas

revelações de significativa relevância para a pre ente pesquisa. A prática pedagógica

deve ser entendida aqui como um conjunto de atividades e habilidades desenvolvidas

no âmbito da docência, abrangendo o intervalo compreendido entre a organização dos

dados na preparação do que vai ser apre entado aos alunos, passando pela execução em

sala de aula até a avaliação final.
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5.1 Análise das entrevistas

Para facilitar a compreensão e análise dos dados fornecidos pelos

entrevistados, as respostas foram organizadas a partir de sete referenciais:

I) O interes e pela matemática

2) As influência pedagógicas a norte arem a prática docente

3) Identificação de problemas que dificultam o processo ensino-

aprendizagem do cálculo

4) Opiniões sobre o mau desempenho dos alunos em matemática

5) Importância da di ciplina Cálculo Diferencial e Integral I na formação

acadêmica do aluno

6) Concepção sobre o ensino da matemática

7) Concepção de matemática.

1 Interesse pela matemática.

Na operacionalização da resposta à primeira questão, os professores não

conseguiram precisar o momento exato em que passaram a se interessar pela

matemática. Desta assertiva, pode-se inferir que tal condição é extremamente difícil de

ser localizada temporalmente. No entanto, é facilmente recordável que o gosto pela

matemática teve origem ainda no curso secundário, motivado pelos mais variados

fatores. Alguns assinalaram, por exemplo, o fato de perceber que a física podia explicar

um número considerável de eventos através da matemática; o exercício do raciocínio

lógico na resolução dos problemas; as "maratonas" realizadas pelas escolas; as

influências familiares e sociais e aquelas exercidas pelos seus professores. Outros

somente conseguiram ter uma confirmação mais segura, de que realmente gostavam da

matemática, quando já se encontravam na Universidade.
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O ingresso no Curso de Matemática, como em qualquer outro, nem sempre

traz em sua natureza uma escolha definitiva. Para um determinado número de

indivíduos, tem um caráter tran itório, para outros, uma realização intelectual e pessoal.

Os entrevistados enquadrado na primeira condição, apesar do interesse por outras

áreas de formação profi ional decidiram permanecer no Curso de Matemática por

prevalecer o gosto pelo ra io ínio lógico matemático e ao próprio ensino, em si. Os

outros, que se encaminharam para o magistério como primeira opção no vestibular,

descobriram muito cedo u tendência vocacionais para a matemática.

2 Influências pedagógicas que norteiam a prática docente.

Quanto à participa ão do entrevi tado em cursos de natureza pedagógica,

apenas se constata o que normalm nte ou om o demai professores de matemática

do ensino superior das universidade . o uai na grande maioria, não são

passíveis de qualquer proce o i te ão pedagógica. Alguns, ou seja,

uma pequena minoria, quando muito. regi trararn pre ença em disciplinas ministradas

em faculdades de educação; outro parti iparam de conferências, simpósios e

seminários de curta duração sem efeito práti o ou motivador.

Teoricamente, os profe ore de primeiro e segundos graus passam por

programas de orientações pedagógicas de envolvidos no âmbito dos cursos de

Magistério (Licenciatura plena ou curta ou das Faculdades de Filosofia. Já para os

docentes de nível superior, inexiste a obrigatoriedade legal, reconhecendo como

extremamente relevante a formação pedagógica. Fica, portanto, a critério de cada

universidade incluir ou não, no currículo de seus variados cursos, disciplinas

direcionadas à compreensão dos fatores facilitadores da transmissão e adequada

captação dos conteúdos programáticos das díspares disciplinas.

A justificativa mantida ao longo dos anos como uma "verdade"

inquestionável é de que "o professor universitário, por lidar com adultos, não necessita
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tanto da formação didática quanto os professores do primeiro e segundo graus, que

lidam principalmente com crianças e adolescentes" ( Gil, 1990 p.I5). Esta asssertiva

parte do princípio de que o adulto, quando ingressa na universidade, já se encontra

devidamente motivado à aprendizagem, não havendo, portanto, necessidade de

tratamentos especiais.

Por outro lado, a univer idade parte do pressuposto de que, se o professor se

dispõe a ministrar uma disciplina e consegue este direito através de um processo

seletivo que se atém ou não, a aspectos pedagógicos, então, ele é uma pessoa

habilitada, madura e devidamente preparada a progredir na carreira escolhida.

Certamente, tal condição proporcionaria a si próprio o idealismo e profissionalismo

capazes de propiciar o cumprimento das tarefas sob sua responsabilidade dentro de

elevados padrões quantitativos e qualitativos.

Atualmente, na intenção de estimular o quadro docente a exteriorizar uma

prática pedagógica facilitadora do processo de en ino-aprendizagem a Universidade

Federal do Ceará oferece um curso de atualização pedagógica. De curta duração e sem

maiores exigências formais, tal treinamento não é motivador aos professores, sendo

apenas freqüentado em razão da obrigatoriedade de se portar tal carga horária no seu

ingresso na Instituição.

Nisso tudo está implícita a idéia do caráter elitista implantado no ensino

superior. Deste modo, é notória a vi ão de que o realmente importante para a

perfonnance positiva do profes or é o domínio dos conhecimentos estritamente ligados

à disciplina que se propõe a "lecionar".

A título de ilustração, com o objetivo de ratificar a condição expressa nos

parágrafos anteriores, cita-se a declaração de um dos entrevistados, quando este afirma

ter acreditado que a universidade certamente ofereceria o treinamento imprescindível a

este tipo de formação profissional, o que não ocorreu. No início, preocupou-se em

demasia com o problema-citado, porém, com o passar do tempo e a permanência de um

silêncio ou falta de cobrança, se acomodou. A seqüela de tal situação se encontra
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presente na mente deste docente no instante em que, para ele, a universidade defende o

princípio de que dominar um conhecimento te6rico/prático sobre um determinado

assunto científico significa estar apto para repassã-lo para outrem.

Com base no depoimento dos entrevistados, relacionado ao magistério, foi

possível perceber como se dá a gênese da sua prática de ensino. A maioria, pelo fato de

não ter participado de treinamentos regulares na área de educação, procurou escolher,

entre aqueles docentes com os quais conviveu durante sua formação básica e

acadêmica, ícones em que pudessem se espelhar para a efetivação de seu desempenho

em sala de aula. Em geral, tais modelos são encontrados nos ex-professores,

transformando o problema em uma espécie de efeito dominó, no qual as posturas

adequadas e inadequadas são passadas sempre à frente. Essas influências vêm se

processando ao longo da trajetória escolar, demonstrando a identificação e admiração

que o aluno dedica àqueles responsáveis pela transmissão do conhecimento, cumprindo

o papel de comprovar a necessidade humana de cultuar o indi íduos contribuintes à

formação cultural/educacional/profissional de qualquer cidadão. Aqui se destacam os

aspectos intimamente relacionados ao uso do quadro, domínio dos conteúdos teóricos,

vivência e a metodologia de ensino adotada em ala de aula.

Uma das entrevistas apre enta um professor com uma formação pedagógica

oriunda da iniciativa própria. Atingiu tal e tágio estudando sozinho através da literatura

especializada. Outro, a julgar pelo gestos faciais, revelou total descrença nos

resultados provindos da sistemática de e tudos de formação pedagógica.

Segundo Gil, "o reconhecimento da necessidade da preparação pedagógica

do professor universitário tem levado muitas instituições de ensino superior a

desenvolver programas com vistas a alcançar objetivos dessa natureza, sobretudo

depois que o Conselho Federal de Educação, por meio da resolução nO 12/83,

determinou que os cursos de Especialização (Pós-graduação lato sensu) destinassem

pelo menos um sexto de sua carga horária mínima para disciplinas de conteúdo

pedagógico. Observando essa determinação, a maioria dos atuais cursos de
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Especialização, nas mais diversas áreas, vêm oferecendo a seus alunos disciplinas dessa

natureza, sendo que as mais freqüentes são Metodologia do Ensino Superior e Didática

do Ensino Superior." (1990, p. 21).

O que se percebe atualmente é a existência, em um determinado grupo de

docentes, inclusive de matemática de um certo interes e em modificar o status quo

vigente no que se refere ao proce o de ensino/aprendizagem, valorizando a

necessidade da apropriação dos conhecimentos e habilidades pedagógicas

imprescindíveis ao desempenho eficiente (fazer a coisa certa) e eficaz (atingir

resultados dentro dos padrões esperados) da função de educador. Tais mudanças,

teoricamente factíveis, não constituem fácil tarefa na prática por duas razões básicas: a

primeira vem da falsa idéia de que a falha se encontra localizada no próprio corpo

discente que não se dispõe a dedicar esforços na intenção de aprender, a segunda reside

no fato de 93,3% dos professores abordados pela pesquisa já ultrapassarem os 2/3 do

tempo útil de atividade docente.

3 Identificação de problemas que dificultam o ensino-aprendizagem do cálculo.

De acordo com os profes ore inúmeras variáveis geram distorções na

transmissão e assimilação dos parâmetro alicerçadores da compreensão do cálculo.

Entre os citados, destacam-se a condiçõe de trabalho, individualismo, estrutura de

ensino e a existência de um considerável vácuo entre o embasamento teórico esperado

e o apresentado pelo aluno.

As condições de trabalho foram apontadas insistentemente como fator de

dificuldades pelos entrevistados. Em tal conjunto, foram incluídos salas inadequadas,

ausência de apoio técnico-administrativo, acervo deficitário, entre outros. Todas essas

informações, no dizer dos docentes, vem impedindo a realização de um trabalho de

qualidade superior junto à disciplina Cálculo Diferencial e Integral I. Além da
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presença destes argumentos, são também denunciadas a falta de estímulo e participação

em cursos de atualização profissional.

Também se destacou o individualismo existente entre grupos de uma mesma

unidade curricular. Apesar de pertencerem a uma única instituição, participarem do

mesmo projeto funcional, visando o alcance de objetivos idênticos, observa-se uma

tendência generalizada pelo trabalho independente, individualizado. Questões comuns

são decididas isoladamente. É notório que questões desta natureza tomam impossível

quaisquer tentativas de delineamento de um projeto pedagógico mais amplo, mesmo

que no âmbito departamental.

Na identificação de outras variáveis intervenientes, detectou-se a

inexistência de sintonia a unir o ciclo básico e o profissionalizante, provocando a

ausência de integração entre e nos cursos.

Muitos acreditam que o aproveitamento de uma disciplina poderia melhorar

se os professores soubessem em que e como estão sendo aplicados, a posteriori, os

conteúdos ensinados. Essas informações permitiriam, por exemplo a estipulação de um

rol de programas interrelacionados de forma criterio a perfeitamente adequados ao

atendimento às necessidades ulteriores pre ente no cumprimento das exigências

curriculares, em disciplinas dependente , sub eqüentes.

É deveras desgastante continuar aceitando a idéia de que o conteúdo

programático de uma disciplina de a er cumprido na sua totalidade para todo o grupo,

tão extensamente quanto possível em se importar com o que se constitui em elemento

mais relevante aos alunos.

O programa da disciplina Cálculo Diferencial e Integral I foi estabelecido

a partir de uma seleção criteriosa de tópicos julgados essenciais, não só para a

matemática, como também para outros setores das ciências pura e aplicada,

resguardando alguns princípios lógicos e estruturais específicos. O programa, em

seguida, é submetido à apreciação de especialistas das mais diferenciadas áreas do

conhecimento, no objetivo de determinar sua inclusão ou não, nos currículos. Uma vez



59

aceito, pressupõe-se que esses conteúdos tenham uma finalidade determinada no

âmbito de cada um desses cunículos, o que, na prática, não se verifica. Constatou-se,

em consulta realizada entre professores de disciplinas dependentes da matemática, que

uma parcela considerável do conteúdo programático do Cálculo Diferencial e Integral

I, ensinado a seus alunos, não tem aplicação em sua matérias. Assim sendo, esta

poderia ser abordada de forma uperficial, dando-se ênfase a tópicos julgados

essenciais às suas di ciplina . Ainda afirmam que muito do que é utilizado do cálculo

necessita de revisão. Entre outros assuntos, destacam: gráficos de função, derivação e

integração. Além disso, a maioria desses professores avalia como baixo o grau de

conhecimento dos conteúdos do cálculo adquirido pelos alunos que já cursaram sua

disciplina. (2, anexo 111).

Há, porém, disciplinas que exigem o Cálculo Diferencial e Integral I como

pré-requisito, com toda a sua extensão e rigor sem, no entanto, haver nenhuma

aplicação explícita ao longo do seu desenvolvimento. (ver última entrevista).

À luz desses fatos, pode-se inferir que mesmo o aluno a lograrem

aprovação em cálculo passam por sessõe de reciclagem em tal área do conhecimento

matemático, no momento em que cursam disciplinas subseqüentes, por demonstrarem

insegurança quanto à significação dos conceitos ou total desconhecimento da matéria

supostamente aprendida

4 Opiniões sobre o mau desempenho do aluno em matemática.

Esta é uma das questões mais preocupantes na opinião dos professores

entrevistados. O desconhecimento da importância dos conteúdos estudados, indecisão

quanto à escolha profissional, visão distorcida do significado da matemática,

inabilidade para o ensino desta ciência, metodologias inadequadas etc., são alguns

aspectos do problema verbalizados pelos docentes como fatores intervenientes na

performance do aluno.
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Conforme a informação oriunda de wn dos entrevistados "- a marca de

nosso tempo é o consumo. Você só consome o que gosta, o que tem necessidade, o que

lhe interessa. Você não vai estudar matemática somente porque quer estudar

matemática, sem nenhum incentivo na vida". São pouco o professores a dedicarem

importância a esse fato e perdem com isso um forte poder moti ador à aprendizagem da

matemática.

Também se constatou a abordagem do problema ob outro aspecto, ou seja,

"a grande maioria das pessoas passa toda a vida não preci ando mai do que calcular

percentagem, daí não vê a necessidade de aprender matemáti a".

Houve quem tentasse encontrar a raiz do pro lema afirmando que "as

pessoas que estão ensinando matemática a ní el de primeiro grau não e tão habilitadas.

As crianças passam a não gostar de matemáti e aprendem de forma errada. A

matemática se torna a disciplina mai repre iva de toda porque os professores são

muito autoritários".

5 A importância do cálculo na formação acadêmica dos alunos.

Através da convivência diária com todos os professores e das informações

coletadas nas entrevistas, foi possível constatar quão embaraçoso é justificar para os

alunos o porquê da importância de estudarem cálculo. É comum, em sala de aula,

emergirem perguntas relacionadas ao lado aplicável dos conteúdos abordados na

disciplina que, em geral, os professore não estão adequadamente preparados para

respondê-Ias, seja por transceder seus limites de ação e/ou pela crença de que essa

atribuição seja dos coordenadores dos outros cursos. Os alunos têm demonstrado

interesse em saber em que parte do cunículo aqueles conteúdos serão aplicados, os

tópicos que têm mais relevância para seu curso, as razões da obrigatoriedade da

disciplina para o curso etc. O desconhecimento desses fatos, na maioria das vezes, tem

levado os docentes de matemática a darem prioridade ao ato de transmissão de
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conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades e técnicas para resolução de

problemas, em detrimento às interligações entre conteúdo desta com as de outras

disciplinas e em prováveis aplicações ulteriores.

A experiência tem mostrado que quando o alunos percebem que os

conteúdos correspondem às suas expectativas, isto é, conseguem relacioná-Ios a

prováveis situações reais a serem vivenciadas no futuro qua e sempre procuram

assimilar os conhecimentos transmitidos e a de en 01 er habilidades com maior

rapidez. Pode-se dizer que um aluno "está motivado quando o que e tá sendo ensinado

tem algum significado para ele, isto é, quando ati faz alguma de suas necessidades,

quando lhe abre perspectivas de atingir algum objetivo". (Martins, 1990, p. 68). Essa

motivação tende a se estender ao profe or à medida em que este se apercebe da

utilidade do conteúdo repassado ao alunado.

Não basta dizer que os conteúdos do cálculo são importantes à formação

acadêmica dos alunos, é necessário comprovar, mediante a apresentação de fatos

concretos a indicarem onde e de que maneira podem ser utilizados.

É preciso que se tenha uma visão crítica e segura da relevância dos

conteúdos ensinados, sua localização histórica, de modo tal que sejam valorizados

como produção social e científica.

As justificativas apresentadas pelo quadro docente, relativas a esta questão,

ficaram prejudicadas pela falta de clareza, devido, supõe-se, não terem uma opinião

bem formada sobre o assunto.

Todas as concepções verbalizadas afloram a partir de dois fatos concretos: a

existência de uma grande variedade de problemas propostos pelas mais diferentes áreas

de conhecimento científico e de setores da sociedade, cuja compreensão e resolução

penneiam fundamentos e técnicas provindas do cálculo; e a necessidade inerente ao

homem de apropriar-se dos saberes construídos pela humanidade, historicamente

determinado para transformar sua realidade objetiva.
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A importância desse saber específico foi traduzida pelos entrevistados, de

per se, através das seguintes declarações:

"Além da base matemática, a gente poderia citar o desenvolvimento mental

do aluno, a cultura que ele adquire na área da matemática. É mais um ramo da

matemática que o aluno tende a se habilitar na resolução de problemas."

"De uma maneira geral, não pode ser respondida. ei que para alguns cursos

não há tanta utilização, mas para a Engenharia, Economia, Fí ica e tantas outras, existe

um campo vasto de aplicações. "

"Por mais que um professor de matemática diga que esta é importante para o

que ele pretende fazer, dificilmente um docente de outra di ciplina diz o mesmo. Se o

aluno vê que o cálculo é importante porque e aplica à di ciplinas posteriores ou

dentro da própria área escolhida, o aluno se ente motivado."

"Isso vai depender de cada curso. Tem, por exemplo, o Curso de Engenharia

que é inegável a importância da matemática. No Curso de Física, Agronomia, talvez

menos, mas de qualquer maneira precisa. "

"Ele é importante, não só pelo fato de ser uma entidade matemática, quer

dizer, um processo mental que possa desenvolver uma técnica e para explicar uma série

de fenômenos naturais, mas também, no sentido de filosofia da educação, no sentido de
A • • ." • "voce se organizar, organizar o raCIOCInIO.

"Dar embasamento técnico e prático para disciplinas subsequentes que o têm

como pré-requisito".

6 Concepção sobre o ensino da matemática.

Dos três aspectos que deveriam ser identificados (metodológico, pedagógico

e conteúdos) na concepção que os professores têm do ensino da matemática, apenas

àqueles relativos aos princípios metodológicos e aos conteúdos abordados em sala de

aula foram contemplados.
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Dos quinze professores, de um total de dezesseis que normalmente lecionam

a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I, dois, comprovadamente, tiveram

contatos com estudos sistematizados de natureza pedagógica, seja de graduação ou na

pós-graduação. Os demais professores, apesar de se enquadrarem como técnicos ou

especialistas em matemática pura, sem nenhuma formação pedagógica, conseguiram

apropriar-se, no cotidiano da vida acadêmica, de algumas habilidades e práticas que

sempre permitiram, se não uma ação pedagógica nos moldes convencionais, uma

atuação efetiva no processo de ensino/aprendizagem da matemática, provida pelo amor

a esta ciência.

Nos moldes defendidos por Abreu (1987, p. 1), "a prática concreta do

professor do ensino superior assenta-se sobre três pontos principais: o conteúdo da área

na qual o professor é especialista, sua visão de educação, de homem e de mundo; a

habilidade e os conhecimentos que lhe permitem uma efetiva ação pedagógica em sala

de aula".

No caso da matemática, como re alta um dos entrevistados, "se sair bem

numa matéria significa estar pronto", isto é, deter todos os requisitos necessários ao

bom desempenho da função docente. O me mo entrevistado reconhece seus vários

"senões" como professor e não se orgulha em afirmar: "tenho um raciocínio rápido

demais, falo ligeiro e sou relativamente desorganizado na lousa, quer dizer, escrevo de

acordo com o meu raciocínio". Completa mais adiante "...não tive nenhuma ilustração

pedagógica, como dar uma aula, como repartir um conhecimento, como fazer um

programa de aula e nem como procurar os pontos que mais interessam àqueles alunos,

porque cada aluno que vem pra gente tem um determinado interesse ou objetivo na

nossa matéria e, na maioria das vezes, nem sabemos o que é necessário oferecer para

eles". Este, realmente se constitui num dos mais sérios obstáculos ao bom desempenho

dos alunos.

As concepções que os professores têm com respeito ao ensmo da

matemática são muito diversificadas. É como se cada um tivesse idéias próprias
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relativas ao que é e como deve ser concebido o ensino da matemática e essa idéia se

desenvolve tomando como base a visão própria do senso comum, ou seja, calcada na

percepção imediata do objeto.

Enquanto um tem a preocupação de levar o aluno a raciocinar, por acreditar

ser este o meio mais natural para se chegar à interpretação e à resolução dos problemas,

e que o saber matemático não deve ser levado ao alunado como uma coisa mágica,

abstrata, mas apresentado de uma forma que se entenda como aquele conhecimento foi

produzido para então estabelecer estruturas de pensamento que permitam sua

compreensão; outro advoga que o importante é selecionar conteúdos que digam

respeito aos alunos, isto é, representem algo pragmático, que possa ser utilizado em

ocasiões futuras.

Alguns professores acham que o ensino da matemática se fundamenta na

apropriação de técnicas que po sam ser utilizadas pelo e tudante durante toda sua

trajetória escolar. Entretanto, exi tem po içõe tradi ionali tas a colocarem o professor

de matemática como o detentor de um aber a er transmitido e, aos alunos, cabe a

missão de assimilar esses conhecimento que lhe são repassados.

Outra afirmação admite que a melhor maneira de ensinar matemática é

através da resolução de problemas. e te caso, o aluno é motivado a descobrir as

variáveis inerentes ao problema, de tal modo que consiga estabelecer um modelo

matemático e depois partir em busca de uma alternativa solucionadora.

Vê-se, pois, que as concepções do ensino da matemática e as práticas

efetivadas, manifestadas pelos professores, se direcionam em conformidade com os

objetivos colimados pelo quadro docente.

7 Concepção de matemática

A partir do que os entrevistados responderam com relação ao que é

matemática ou qual a concepção que têm da matemática, tomando como referência as
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relativas ao que é e como deve ser concebido o ensino da matemática e essa idéia se

desenvolve tomando como base a visão própria do senso comum, ou seja, calcada na

percepção imediata do objeto.

Enquanto um tem a preocupação de levar o aluno a raciocinar, por acreditar

ser este o meio mais natural para se chegar à interpretação e à resolução dos problemas,

e que o saber matemático não deve ser levado ao alunado como uma coisa mágica,

abstrata, mas apresentado de uma forma que se entenda como aquele conhecimento foi

produzido para então estabelecer estruturas de pensamento que permitam sua

compreensão; outro advoga que o importante é selecionar conteúdos que digam

respeito aos alunos, isto é, representem algo pragmático, que po sa er utilizado em

ocasiões futuras.

Alguns professores acham que o ensino da matemática se fundamenta na

apropriação de técnicas que possam ser utilizadas pelos e tudantes durante toda sua

trajetória escolar. Entretanto, existem posições tradicionalistas a colocarem o professor

de matemática como o detentor de um saber a ser transmitido e, aos alunos, cabe a

missão de assimilar esses conhecimentos que lhes são repassados.

Outra afirmação admite que a melhor maneira de ensinar matemática é

através da resolução de problemas. Neste caso, o aluno é motivado a descobrir as

variáveis inerentes ao problema, de tal modo que consiga estabelecer um modelo

matemático e depois partir em busca de uma alternativa solucionadora.

Vê-se, pois, que as concepções do ensino da matemática e as práticas

efetivadas, manifestadas pelos professores, se direcionam em conformidade com os

objetivos colimados pelo quadro docente.

7 Concepção de matemática

A partir do que os entrevistados responderam com relação ao que é

matemática ou qual a concepção que têm da matemática, tomando como referência as
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três principais correntes de fundamentação desta - logicismo, formalismo e

intuicionismo- constatou-se que os professores, de um modo geral, não têm um

posicionamento bem formado a respeito da natureza da matemática, alguns assumem

noções do senso comum, como foi o caso da interpretação dada aos termos logicismo,

formaJismo e intuicionismo. O logicismo passou a ser entendido como o emprego da

lógica clássica (estudo das formas, juízos e raciocínio), o formalismo se restringiu aos

aspectos estrutural e formal da matemática e o intuicionismo como algo que denote a

presença da intuição inventiva do homem. Este fato pode ser comprovado pelas

seguintes declarações dadas pelos entrevistados: "posso dizer que a minha concepção

de matemática envolve os três casos, cada um em seus devidos lugares. Quem estuda

matemática vê tudo isso, tem intuição, tem lógica, tem formalismo e tem aplicações que

são inúmeras em todas as áreas". E outra: "a matemática indutiva e dedutiva são

complementos da matemática principal que é intuitiva. A matemática intuitiva é a que

dá grandes saltos".

As posições de dois outros entrevistados relativamete à questão em tela

ficaram prejudicadas pela falta de clareza. Um diz: "para se poder dizer o que é

matemática a gente podia dizer assim, o que é história. Então, para mim, história é o

cara ter conhecimento e cultura sobre o passado. Então, o que é matemática para o

indivíduo, seria algo mais do que i so''. Outro, re pondendo a mesma indagação "essa

pergunta o que é matemática é a me ma coi a que alguém perguntar para você o que é

música. É uma pergunta que você abe tanto que dificulta dar uma resposta com

abrangência completa do que é mú ica". E sas tergiversações parecem emergir da falsa

idéia de que compreender a natureza da matemática pouco acrescentará ao processo do

seu ensino/aprendizagem. Mas até que ponto tais idéias podem ser aceitas ou refutadas?

Esta questão suscita a seguinte indagação: por quanto tempo um professor

de matemática para para pensar sobre o que está ensinando, seu significado, sua

gênese, sua estrutura e as leis de crescimento e de produção desse conhecimento ? Por

certo, muito pouco. Seguramente, qualquer concepção transformadora do ensino da



66

matemática deve perpassar por estas indagações. Se cada conteúdo a ser abordado em

sala de aula pudesse ser analisado minuciosamente sobre cada um desses aspectos, é

provável que, além de uma mera transmissão de dado prontos, se consiga chegar com

mais proximidade ao processo de construção de tal conhecimento. Talvez seja esse um

dos procedimentos mais adequados à identificação da metodologia utilizada pelo

matemático que propiciou o estabelecimento de critério de validade e aceitação de tais

descobertas e os obstáculos encontrados que, por certo. ti eram de er superados. Estas

informações constituem-se numa ajuda impre cindível à compreensão das dificuldades

que os alunos sentem no aprendizado da matemática e que, em geral, o professor não

conhece senão de forma precária. Assim, a pergunta o que é matemática? ou de outro

modo qual a sua concepção de matemática? foi o meio mais apropriado de ensejar

uma reflexão filosófica sobre a matemática e seu ensino. Esta reflexão, é feita nos

termos em que Saviani (1986, p. 24) coloca, ressaltando a importância da presença de

três requisitos básicos: radicalidade (até as raízes da questão, seus fundamentos), rigor

(criticidade) e globalidade (visão de conjunto).
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5.2 Análise dos questionários dos professores

Uma descrição de como se realiza a prática pedagógica dos professores que

nos últimos anos vêem lecionando a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I como

forma de complementar as informações obtidas através das entrevistas, constitui a

finalidade básica expressa nos questionários.

Mesmo não sendo possível atingir todos os aspectos em que essa prática está

inserida, alguns pontos fundamentais, no entanto, foram contemplados em função dos

objetivos estabelecidos a serem alcançados com o presente trabalho. Entre outros,

destacam-se os que tratam dos procedimentos adotados pelos professores na elaboração

e execução de seu projeto de ensino, a metodologia utilizada em sala de aula, a

importância dos conteúdos do Cálculo na visão desse professor e algumas indicações

de como concebe o ensino da matemática e a própria matemática.

Uma vez aplicados todos os questionários, pode-se deduzir que, dos quinze

respondentes, doze já tinham obtido título de Mestre, um com Especialização e dois

com Graduação. Todos os títulos foram obtidos na área da matemática e a média de

tempo de atuação desses professores no magistério era de 20 (vinte) anos. 0, 2 e 3 -

anexo I).

A inquirição sobre algumas questões relativas ao plano de ensino se fez

necessária na medida em que este representa um instrumento consolidador de todas as

tomadas de decisões estabelecidas no planejamento de ensino, alicerçado, desenvolvido

e adaptado a partir de uma perscrutação pelo docente da realidade à qual se destina,

visando, entre outras coisas, a um direcionamento metódico e sistemático das

atividades a serem realizadas em sala de aula mas que, na prática, se mostra pouco

valorizada pelos matemáticos. Este fato se dá ou pela própria formação técnica

adquirida ou pela descrença destes nas vantagen de tal recurso. O plano de ensino, da

forma como habitualmente é empregado, por certo não trará as vantagens esperadàs,

pois se resume num roteiro esquemático dos conteúdos programáticos a serem
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abordados em sala de aula. Essa estreiteza, pelo que se tem constatado, induz °
professor a fazer com que os aspecto cultural (saber historicamente acumulado pela

humanidade que deve ser apreendido) e formal (o importante são as deduções lógicas

válidas e não o significado dos dados) da matemática se sobreponha ao funcional, ao

aplicável. Além disso, observa-se na prática que o plano de ensino é elaborado para ser

aplicado a várias realidades diferentes, não se ajustando às necessidades, capacidades e

interesses dos alunos, não deixando margem à observância de que uma disciplina é

apenas um componente de um todo mais complexo, seja no âmbito dos currículos ou

das especialidades para os quais se destina.

Alguns professores, com seus depoimentos, não têm dúvida de que um dos

fatores dificultadores do processo ensino-aprendizagem da matemática está na

individualização com que os docentes elaboram os planos de ensino. Não há chance de

trocar experiências. O processo de preparação de plano de disciplina, quando ocorre, se

dá de forma isolada. Este fato foi constatado através do questionário, quando 66% dos

respondentes afirmaram ter desenvolvido seu plano de ensino de maneira

individualizada e 20% destes, que já estavam elaborados no departamento, não tendo

sofrido qualquer alteração para levar à prática. (4 - anexo I).

Entre os professores que prepararam o plano de ensino, a principal

preocupação, para 53,3% destes, foi " elecionar técnicas mais eficientes a permitirem

trabalhar melhor os conteúdos previstos para e a disciplina", 20%, "cobrir o máximo

possível da programação dos conteúdos pre i to para a disciplina", 13,3%, "adequar o

plano às necessidades efetivas e ao modo de pensar dos alunos" e, 6,7% que "não

houve nenhuma preocupação especial". (5 - anexo I). Diante do baixo índice de

aprovação apresentado no mesmo período de aplicação do questionário, em tomo de

27% dos alunos matriculados na disciplina, pode-se dizer que a preocupação com a

metodologia de ensino que a maioria manifestou ter existido para por em prática o

plano de ensino, se deu apenas no plano intencional. (quadro lI).
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Outra questão imprescindível no contexto dessa pesquisa foi o de conhecer o

que os professores pensam a re peito dos conteúdos do Cálculo. Neste caso, trê modos

diferentes de visualizar o problema foram apresentados aos respondentes: o primeiro,

desvincula os conteúdo do Cálculo de qualquer relação com a realidade objetiva do

alunado, ou seja, o conteúdo do Cálculo representam um saber historicamente

acumulado que precisa er incorporado pelos alunos, os outros dois, ao contrário,

procuram valorizar esses conteúdos ou como meio que o aluno possa adquirir para

compreender sua realidade objetiva ou como um saber historicamente acumulado, mas

que deve se adequar a essa realidade.

Dos quinze professores, somente três concordaram com a primeira

alternativa. Os demais, em igual número, se posicionaram em favor dos outros modos

de visualizar o problema. Essa primeira alternativa expressa uma das características

básicas do fonnalismo, colocando a matemática dissociada de qualquer relação com o

mundo empírico, isto é, a interpretação dos dados é irrelevante, o que importa ão as

deduções lógicas válidas a partir destes. (6 - anexo I). Mas isso não ignifica que os

demais dos professores são contrários às idéias defendidas pelo formalismo. No

momento que procuraram se manifestar com relação à concepção que tinham de

matemática, tomando como referência as trê corrente do pen amento matemático -

logicismo, fonnalismo e intuicioni mo - cada uma dela denotadas por uma de suas

características mais difundida a maioria 53.3%, optou pelo fonnalismo como aquela

que mais se aproximava do eu modo de conceber a matemática; 6,7%, o logicismo;

6,7% o intuicionismo e 33,3% não e pronunciou. (7 - anexo I). Assim, como ocorreu

nas entrevistas, o termo "formali mo" não é interpretado como uma corrente de

fundamentação da matemática mas visualizado apenas no seu aspecto estrutural e

formal que subsiste em toda di ciplina dedutiva.

Quando solicitados a indicar a principal preocupação quando desenvolvem

em sala de aula os conteúdos do cálculo, o procedimento que a maioria (60%) disse

sempre adotar foi o de "articular os conteúdos com o nível que os alunos apresentam.
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isto é, partir da realidade atual do alunado para elevar seus conhecimentos até o nível

pretendido". (8 - anexo I). No entanto, o que se constatou foi uma atitude não

confinnadora daquilo que o professores manifestaram nos questionários. Segundo a

declaração de 54,9% dos aluno pe quisados, que já haviam cursado a disciplina, os

professores não lhes deram a devida oportunidade de participação em sala de aula. (3 -

anexo IV). Como, então, pode se dar tal articulação sem uma participação efetiva do

corpo discente? Quando apresentados os passos didáticos propostos por Herbart, além

de outras variações extraídas a partir destes, para que os professores indicassem

aqueles a coincidirem com sua prática de sala de aula, a seqüência mais assinalada foi a

da apresentação, assimilação, generalização e aplicação. (9 - anexo I). Nota-se que esta

seqüência exclui o passo da preparação que, segundo a proposta de Herbart, deveria

anteceder os demais, pois representa o momento da confmnação para o professor, já

que é a partir daí que ele determina e o aluno está apto ou não a receber novos

conhecimentos. Este passo, o da prepara ão. po ibilita ao docente conhecer a

realidade na qual os alunos e encontram em rela ão ao conhecimentos básicos

exigidos. É o instante em que o profe or deve di por para identificar e corrigir

prováveis deficiências apresentada pelo orpo di cente. Este fato demonstra

claramente algumas das muitas contradi õe ob erváveis no cotidiano da prática

docente.

De acordo com os respondente a formas de trabalho mais utilizadas em

sala de aula continuam sendo o uso do livro texto, da exposição oral e do resumo de

matérias, coadjuvados por exercícios pas ados no quadro. Os dados também

comprovam que os professores, em sua maioria, não propõem pesquisas para os alunos

realizarem em classe e que o livro texto funciona como fonte única de informação

teórica e aplicação. (10 - anexo 1). Se qualquer livro texto tem suas limitações, haverá

sempre a necessidade de se produzir dados adicionais, mais abrangentes, voltados aos

interesses dos alunos e dos cursos a que pertencem, de tal modo que percebam a

importância daquilo que estão estudando no âmbito de suas especialidades. Não
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obstante, a tendência natural é manter a unidade do conhecimento básico para todos os

estudantes, de modo a proporcionar uma formação unitária e sólida de matemática.

Nisso tudo se encontra implícita a idéia de que cabe a outros profissionais interpretar e

aplicar os resultados provindos da matemática dentro das suas áreas específicas.

Informalmente, os profe ssore co tumam dizer que os alunos a ingressarem

na universidade são de maioridade. Por conseguinte, já devem ter adquirido maturidade

suficiente para decidirem o que querem e de saberem quando e por que devem estudar.

E aos que não atingiram tal capacidade de nada adiantará insistir que aprendam. O que

ocorre na verdade é que "os professores pressupõem que, se eles vêem a importância

daquilo ora apresentado aos alunos, estes também devem ver a importância e a

sabedoria ali contida" (Lembo, 1975, p. 27). Eles próprios se esquecem de que para

atingir tal nível de compreensão foram necessários anos de experiência lidando apenas

com matemática.

Alguns aspectos, selecionado entre o inúmero abalizadores do

desempenho acadêmico, foram apre entado ao profe ore para que indicassem

aqueles que mais subsidiavam insumo à ua auto-a alia ão. Do eis aspectos listados

no questionário, os quatro primeiro índi e de reprovação, cumprimento do programa,

evasão e compreensão dos conteúdo ) na opinião da maioria dos docentes, sempre

tiveram grande influência nesse pro e o ao passo que os dois últimos (resultados

obtidos por outros professores e avaliação do professor pelo aluno) em geral, pouco são

levados em conta. (11 - anexo 1). Quer dizer, se, de um lado, não há tradição em se

trocar experiência e informação entre si acerca dos resultados atingidos no final de

cada período letivo, do outro, a avaliação feita pelo corpo discente instituiu-se num

documento cuja utilidade única é satisfazer exigências processuais da progressão

funcional dos professores, não servindo, nem mesmo, como fonte de referência ao

aperfeiçoamento da prática docente. Além disso, "na universidade existem critérios de

promoção que são indicadores da competência do professor. Contudo, estes são
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determinados e usados muito mais como um referencial de carrreira do que como

realimentação da prática em sala de aula". (Cunha, 1989, p. 63).

Na tentativa de conhecer as concepções que os professores têm do ensino de

matemática foram apre entadas quatro características de três teorias pedagógicas dentre

as mais veiculadas no ensino universitário, para que escolhessem aquelas que mais se

ajustassem às suas idéias. (12 - anexo 1).

Do total de professores pesquisados, dois não conseguiram ajustar suas

opiniões a nenhuma dessas asserções. Os demais concordaram com pelo menos uma

delas, sem, no entanto, haver um posicionamento consensual. Mesmo assim, os

respondentes, apesar de ainda assumirem na didática de sala de aula uma postura de

ensino centrada no professor, concomitantemente fazendo uso do recurso da exposição

oral unilateral, própria da pedagogia tradicional, em sua maioria (40%) e posicionaram

com a crença expressa na pedagogia no a de que "o aluno con trói eu conhecimento

ao se apropriar do acervo cultural exi tente e ao profe or cabe a mi são de e timular e

orientar a aprendizagem". Agora, não foi possível precisar como compatibilizar e ta

concepção de ensino não-diretivo à prática vigente oriunda da pedagogia tradicional.

Não obstante, nota-se a intenção de alguns em mudar seu modo de conceber o ensino

da matemática, mesmo que não lhes seja possível, de imediato, concretizá-lo,

desvinculado dos moldes tradicionalmente adotados.
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5.3 Análise dos questionários dos alunos

Para melhor caracterizar o fenômeno objeto de estudo, ou seja, compreender

o porquê do insucesso da grande maioria dos alunos no curso de Cálculo Diferencial e

Integral I, adotou-se uma e tratégia embasada na consulta ao corpo discente no intuito

de se coletar informaçõe acerca das prováveis dificuldades em matemática e,

especificamente, na citada disciplina.

A amostra engloba um total de trezentos e quarenta e três alunos, assim

distribuídos:

I -204 alunos que já cursaram a disciplina e;

Il - 139 alunos ainda cursando a disciplina.

A consulta foi realizada através da aplicação de dois questionários. Um,

destinado aos alunos matriculados em Cálculo Diferencial e Integral I, no emestre

92.1, e o outro, dirigido àqueles que estavam cursando disciplinas que têm esta área

específica da matemática como pré-requisito no mesmo período.

O primeiro questionário tem por finalidade conhecer o tipo de e cola que o

aluno havia frequentado no secundário, sua mai ariadas dificuldades relacionadas

exclusivamente com a matemática, em nível de 10 e 20 grau , comparando tal condição

passada com sua perfonnance ap6 o ingre o na ni ersidade, além de identificar

concepções individuais acerca de tal área do onhecimento humano.

O segundo instrumento de coleta de dados procura evidenciar obstáculos

vivenciados pelo corpo discente durante o tempo de permanência na disciplina -

período necessário à aprovação do aluno - como os tópicos do Cálculo de maior

aplicabilidade em outros campos do conhecimento e aqueles a tomarem improdutivo o

processo de ensino/aprendizagem deste, e opiniões sobre a metodologia adotada pelo

professor.

A inclusão dos alunos (iniciantes e veteranos) na pesquisa, deve-se ao fato

de estes, durante sua trajetória escolar, terem vivido situações que comumente ocorrem
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em sala de aula, em geral, dificultando e/ou retardando a aquisição do conhecimento

matemático, muitas vezes, imperceptíveis no plano docente. Vale ressaltar que a

maioria do corpo discente pesqui ado revelou ter concluído sua formação secundária

em escolas particulares e que a preparação para o vestibular se deu na própria escola

durante o segundo grau. (2, 3 e 4 - anexo lI).

Os dados coletados revelam percentuais capazes de evidenciar uma direção

do pensamento de uma parcela do alunado diante das questões levantadas, tendência

esta que contrasta em determinados momentos com a visão concebida pelo professor,

efetivada através da experiência de ensino e do feeling retirado do contato informal no

cotidiano laboral.

Quando solicitados a comparar o desempenho atual na universidade àqueles

obtidos no primeiro e segundo graus, 56,1% responderam ter este se tomado bem

inferior, 28,1% mantiveram o mesmo nível de performance e 10,1% afirmaram ter

elevado seu grau de compreensão da matemática. (5 - anexo Il).

A visualização em comparação das resposta coletadas provocam um

questionamento acerca das variáveis intervenientes no proce so de

ensino/aprendizagem, geradoras da queda do rendimento do corpo discente após o

contato com o Cálculo, fazendo emergir duas vertentes de pensamento acerca do

problema. Uma levanta a possibilidade de que as noções da matemática a alícerçarem

o Cálculo não estão sendo ensinadas de forma adequada nos níveis anteriores. A

outra afirma que os alunos não têm acesso ao devido esclarecimento sobre a

importância do conteúdo da disciplina à sua formação acadêmica. Tais afirmativas

necessitam de comprovação, sendo este o objeto deste trabalho.

Na tentativa de encontrar respostas elucidativas a estas questões, foi

elaborada uma listagem dos programas de matemática do primeiro e segundo graus,

apresentando os tópicos que o cálculo utiliza ou faz referência durante o

desenvolvimento de seus conceitos fundamentais, atrelando-os a níveis de dificuldade

de apreensão, devidamente identificados pelo corpo discente (grupo lI) na resposta aos
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questionários aplicados. A resposta obtida junto ao alunado demonstrou o percentual de

frequência daqueles tópicos que mais geraram problemas na sua assimilação.

Entre os tópico mai a sinalados no questionário (acima de 20%), os nove,

abaixo discriminados, se enquadram como pré-requisitos indispensáveis para um curso

de introdução ao cálculo. 6 - anexo Il).

Quadro a -Tópi o de matemática do 10 e 20 graus que apresentaram
maior dificuldade de aprendizagem segundo os alunos cursando Cálculo
Diferencial e Integral I

TÓPICO PERCENTUAL(%)
Geometria plana 56,1
Geometria espacial 43.2
Operações com •• Ao • IS 41,0nuo
Geometria analítica 38,1
Função 30.9
Gráficos 30,2
Áreas de fi2uras planas 22,3
Potencíacão e radícíacão 21.6
Simplificação de expr - algébricas I 20,1

A base mínima de matemáti e' gida em um curso de iniciação ao cálculo

deve comportar, entre outros as unto . t o o referencial teórico e prático provindo das

geometrias plana, analítica e espa ial; da álgebra elementar e do estudo geral das

funções realizado no 10 e 20 graus.

Por algumas razões históri a. geometrias estão impregnadas na própria

essência estrutural e conceitual do cálculo de de sua origem. A prova disso é que em

todas as épocas o apelo às interpretaçõe geométricas tomou-se o meio mais natural de

assegurar a compreensão e a concretização das idéias fundamentais do cálculo

diferencial e integral. Dentro desta óptica, os tipos de abordagem comumente

adotadas pelos professores como estratégia de ensino/aprendizagem são de natureza

geométrica, isto é, cada docente busca exemplos provenientes das representações

geométricas para a condução de sua exposição teórica na tentativa de apresentar ícones

capazes de despertar o raciocínio lógico, levando o alunado à apreensão dos elementos
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ambasadores do cálculo, sejam estes direcionados à matemática, per se, ou aplicados

em outras ciências.

Na observância do cálculo como técnica de resolução de problemas, a

função tornou-se um dos mai representativos agentes da sua linguagem formal,

constituindo-se num in trumento ímpar, verdadeiro elo entre dimensões distintas,

interrelacionando a realidade matemática com a realidade empírica. A função, assim

concebida, passa a assumir um caráter explicativo quando apresenta a ação de variáveis

intervenientes num determinado momento em um contexto qualquer e, preditivo, no

instante em que antecipa uma certa condição futura, identificando alternativas de

viabilização da performance eficaz ou na demonstração do caminho que se deve evitar.

Uma das noções intimamente relacionadas aos aspectos fundacionais do

cálculo é a de limite. Para a matemática, a conceituação de limite passou a representar

um atestado de rigor, tanto nas suas definições, quanto nas demonstrações, endo

considerado o mais confiável e refinado conceito de toda a matemática.

Tradicionalmente, um curso de introdução ao cálculo inicia- e com a in tauração dos

princípios fundamentais do limite, seguido de suas técnicas operacionai . Seu uso,

mesmo intuitivo, excluindo a abordagem e/o, exige a obrigatoriedade de e ater às

propriedades básicas presentes na sua fundamentação teórica, coadjuvada por uma

certa habilidade na manipulação de expressões algébricas.

Considerando que os tópicos presentes no quadro a foram classificados

pelos alunos como de difícil assimilação e a julgar pelos freqüentes erros operacionais,

conceituais e simbólicos que são observados nas avaliações, infere-se que boa parcela

do alunado não dispõe de representações consubstanciais indispensáveis à compreensão

dos conceitos fundamentais do cálculo.

Este fato dá origem a um singular conflito. Como justificar que um aluno,

por um lado, mediante concurso vestibular tenha conquistado o direito de ingressar na

universidade e, de outro, demonstre tanta insegurança e insuficiência de conhecimentos

básicos e essenciais que, em grande parte, são vistos no primeiro grau?
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No caso de um aluno não ter se saído bem na matemática do primeiro grau,

é pouco provável que ocorra o contrário no segundo, a não ser que tenha conseguido, a

partir de iniciativa própria, superar tais deficiência , revendo e aprendendo toda a base

matemática dada no primeiro grau. Apresentar um bom desempenho no segundo grau e,

ao mesmo tempo, desconhecer a matéria do primeiro, constitui-se numa realidade de

difícil visualização, visto que tal condição contraria a própria estrutura do

conhecimento matemático.

Tudo leva a crer que o concurso vestibular não está conseguindo atender as

finalidades expresas na Lei 5.540/68. Segundo esta lei, "o vestibular tem uma dupla

função de avaliar a formação recebida pelos candidatos na escola do segundo grau com

vistas a sua aptidão intelectual para estudos superiores (art. 21) e de classificã-lo para

distribuição das vagas oferecidas à matrícula". (Labart, 1988, p. 60).

Conforme parecer interpretativo do CFE nO 791/69 (Documenta, Brasilia

(107): 85, outubro, 1969), na mudança da de ignação de "concur o de habilitação" (Lei

4024/61) para "concurso vestibular (Lei 5540/68) o legislador optou por retirar-lhe o

caráter revi sionista, mas conservando a finalidade selecionante. Na interpretação de

Labarthe (1988, p. 61) fica claro na Lei 5540/68 que, "quem declara o estudante

habilitado para prosseguir estudos a nível de terceiro grau é a escola do segundo grau,

não o concurso vestibular porque este limita-se a classificá-lo dentro do número de

vagas disponíveis".

Diante das condições em que os alunos se apresentam ao iniciar sua vida

acadêmica, ou os organizadores do concurso vestibular compartilham com a

interpretação de Labarthe, centrando-se nos aspectos selecionantes ou então estão se

atendo mais a problemas isolados, a questões específicas, sem se importar com o que o

aluno realmente venha a precisar na universidade como conceitos universais, situações

a revelarem discemimento no trato geral com as ciências e capacidade de articular

conhecimentos com experiências relativas a atividades até então levadas a efeito.
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Essas deficiências na formação secundária precisam ser identificadas e

corrigidas, senão, na sua totalidade, pelo menos que se apresentem em condições

aceitáveis, susceptíveis de ajustes ulteriores. Apesar de a resposta a esse dilema não se

constituir em tarefa de fácil execução, principalmente pela quantidade de variáveis

intervenientes (problemas sócio-econômicos, formação deficiente dos professores etc.)

o que também não se pode é continuar contornando um problema que cada vez mais

vem dificultando o processo de compreensão dos conceitos fundamentais do cálculo.

De acordo com a questão acima citada, os alunos se posicionaram tomando

como referência cinco fatores comumente apontados na comunicação informal mantida

no cotidiano escolar como principais responsáveis pela dificuldade da aprendizagem da

matemática em nível elementar. São estes: a metodologia de ensino adotada pelo

professor (52,5%); o despreparo do professor em relação ao domínio do conteúdo

(23%); a idéia de que a matemática é uma matéria muito difícil (21,6%); a

desvinculação do ensino da matemática com a realidade (29,5%) e a falta de

capacidade do professor para ensinar, respeitando o nível de aprendizagem dos alunos

(28,8%). (7 - anexo 11).

Esse estudo revelou que 47,3% dos alunos pesquisados somente

conseguiram aprovação em cálculo, na melhor das hipóteses, após a segunda tentativa.

Entre aqueles que cursavam esta disciplina, 47,5% eram repetentes (1 e 8 - anexo fi) e

entre os que já haviam conseguido aprovação, 47,1 % afirmaram ter sido necessário

repetir, pelo menos, uma vez. (2 - anexo IV). Uma consequência desses dados é o

represamento cada vez maior de alunos na universidade, provocando um numero

excessivo de alunos matriculados por turma, perda da motivação e retardamento da

formação acadêmica.

Entre os alunos que haviam sido promovidos na disciplina Cálculo

Diferencial e Integral I, a maioria destes se posicionaram em relação à metodologia de

ensino adotada pelo professor como desestimulante, por se limitar, quase que

exclusivamente, a aulas expositivas. (7 - anexo IV).
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Outros dados relacionados ao número de cadeiras que os aluno e

matricularam no período em que esses responderam à pesquisa, dão conta de que

79,9% desses alunos estavam matriculados em, no máximo, quatro disciplinas.(9 -

anexo lI). A quantidade exce iva de créditos por semestre foi, inúmeras vezes,

apontada por alguns professores em reuniões departamentais acerca do problema, como

uma das variáveis causais do baixo desempenho do corpo discente em matemática.

Faltava-lhes tempo para se dedicar à matemática. Contrariamente, 54,7% dos alunos

pesquisados garantem dispor de tempo suficiente - mais de duas horas por semana-

para estudar matemática e 33, I %, entre uma e duas horas por semana. (10 - anexo II).

Para aqueles já aprovados em cálculo, dois fatores têm contribuído para a

performance, aquém da esperada, dos alunos, ambos relacionados à metodologia de

ensino assumida pelo professor. 64,2% garantem que o professor não revê as matérias

que nas avaliações apresentam baixo rendimento e 54,9% que o me mo nunca incentiva

a participação do aluno em ala de aula. (3 - anexo IV). Daí, 46,1% concluírem que sua

aprovação em cálculo deveu-se a e forço próprio e somente 36,8% a esforço conjunto

professor/aluno. (4 - anexo IV).

Dos dezoito tópicos do programa de Cálculo Diferencial e Integral I

apresentados aos alunos já aprovados na disciplina (grupo I) para uma identificação dos

Itens que mais apresentaram dificuldades na aprendizagem, seis foram apontados por

mais de um quarto da amostra. (5 - anexo IV).

Quadro b - Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral I que apresentaram
de dificuldade de aprendizagem segundo os alunos que já cursaram a
disciplina

TÓPICO PERCENTUAL(%)
1 -Funções logarítmícase exponencial 44,1
2-Funçõestri2ono~tricas 36,8
3 -Assíntotas 31,4
4 - Gráficos 27,9
5 - Limite 26,5
6 - Taxa de variação 26,5
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As funções transcendentais a incluírem os tópicos 1 e 2 são geralmente

estudadas no final do eme tre. Este fato também vem intervindo na aprendizagem

destes ítens, tendo em vi ta que qualquer aprofundamento destes assunto está

condicionado ao número de aulas que o professor ainda dispõe. Suas aplicações mais

significativas, por outro lado, dependem das equações diferenciais e das integrais

também posicionadas no final do programa, porém antecedendo estas funções.

As funções logarítmicas e exponencial aparecem numa grande variedade de

problemas a envolverem crescimento (ou decrescimento) populacional, desintegração

radiativa, reações químicas, análise marginal e muitos outros fenômenos das mais

diferentes áreas do conhecimento. As funções trigonométricas, além de serem

utilizadas nas técnicas de integração, são instrumentos indispensáveis ao estudo dos

fenômenos naturais periódicos ou cíclicos. Contudo, nenhuma dessas aplicações são

tratadas nessa disciplina.

Os tópicos 3, 4 e 5 são vistos no início do curso quando o aluno ainda está

tentando se adaptar a esta nova realidade, isto é, na interface entre a matemática básica

aprendida no secundário e as noções introdutória ao estudo do cálculo. Por apresentar

tal condição, são denunciado como iten de difícil assimilação. Vale ressaltar que os

três tópicos acima citados fazem parte da primeira unidade do programa da disciplina,

apresentando praticamente o mesmo grau de dificuldade, pois os dois primeiros se

enquadram como aplicação do terceiro.

A taxa de variação é uma das interpretações mais fecundas de derivada.

Pode-se visualizã-la, de forma prática, dentro dos mais variados campos como física,

biologia, ciências econômicas etc. O conceito de derivada foi destacado por 82,4% dos

alunos pesquisados como o mais utilizado por outras disciplinas que já haviam cursado

ou que estavam cursando, seguido de funções, limites, integral definida e funções

logarítmicas e exponenciais etc. (6 - anexo IV).
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Diante do exposto, os membros da unidade curricular são aqueles mais

indicados à análise crítica daquilo detectado pela presente pesquisa. Deste modo,

observa-se o grau de relevância relacionado à responsabilidade destes, quando, através

da perquirição dos conteúdos programáticos atrelados ao cálculo, bem como a própria

disciplina em si, podem apresentar sugestões na intenção de modificar a disciplina no

objetivo de minimizar os problemas detectados e/ou encontrar alternativas com a

competência suficiente a proporcionar um direcionamento mais pragmático à prática

docente.



6 CONCLUSÃO

6.1 Considerações finais

6.2 Sugestões e perspectivas
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6.1 Considerações finais

o método axiomático dedutivo é uma da práticas mais adotadas no ensino

da matemática, cuja matriz teórica está expre a no pa sos formais de Herbart

correspondendo ao esquema básico do método ientífico indutivo nos moldes

formulados no interior do movimento empiri ta por Franci Bacon que deram

sustentação ao desenvolvimento da ciência moderna aviani 1988). Para alguns

poucos alunos possuidores de um raciocínio lógi o m· purado por certo este método

de ensino não deve apresentar nenhum o ulo à ua aprendizagem. Muito pelo

contrário, pode se revelar extraordinariamen útil intere ante e motivador. Agora, de

um modo geral, levando-se em conta terí ticas da clientela da universidade,

este se mostra inadequado in ufi iente para garantir a universalização do saber

matemático.

A primeira con tatação delinead a partir das análises das entrevistas com os

professores foi a de que, uma ez tendo uma formação acadêmica predominantemente

técnica própria dos cursos de ba harelado e mestrado em matemática, cuja fmalidade

básica é a pesquisa, os princípio epi temo lógicos a embasarem a metodologia de

ensino que adotam na sala de aula ão de natureza empírica. O fato de não terem

passado por processos sistematizado de formação pedagógica fez com que colocassem

em prática métodos de ensino con iderado positivos, inspirados na postura de ex-

professores. Isso mostra claramente que o ciclo de reprodução da prática docente se

realiza através da relação professor-aluno na própria sala de aula, na qual ocorre um

intercâmbio de influências comportamentai a coadjuvar a transmissão e apreensão dos

conteúdos das disciplinas, tornando o magistério um exemplo vivo de relacionamentos

intra e interpessoais.

A inquirição acerca da concepção sobre o ensino da matemática denunciou a

inexistência de uma resposta única, consensual, mas um conjunto de afrrmações

heterogêneas onde cada docente expôs seu ponto de vista alicerçado nas relações



84

mantidas com outros professores e alunos e a própria dinâmica da disciplina. Já a

compreensão que o professor tem com relação a fundamentação da matemática, já

apresentado, se situa em nível de senso comum.

Outro aspecto a despertar atenção, com base nas análises feitas pelos

docentes, é que os fatores de ordem social em nenhum momento foram valorizados,

tudo levando a crer que, para o professor, estes condicionantes em nada intervêm no

processo de disseminação e apreensão do conhecimento matemático como defendem os

adeptos da pedagogia tradicional, que Saviani (1988) classificou de teoria não-critica

por esta defender a autonomia da educação em relação à sociedade. Sabe-se que a

conjuntura sofre influências sócio-político-econômicas a definirem os padrões de

qualidade de vida. Abandonar esta dimensão do problema significa negar-se a

compreender que somente através do conhecimento da realidade social do aluno em um

contexto mais amplo é que se consegue estabelecer meios necessários a modificar seu

desempenho.

Dentro desta óptica macro, a abranger toda a realidade na qual se insere a

sociedade em si e as implicações desta na educação, identificam-se determinadas

variáveis causais das perfonnances do corpo di cente e docente podendo-se citar:

baixos investimentos em pesquisa e desen olvimento aplicados ao ensino, falta de

estímulo à reciclagem pela oferta de cursos de atualização pedagógica,

desaparelhamento das instituições de ensino, insuficiente apoio técnico-administrativo,

falta de paradigmas mais condizentes com a realidade da sociedade etc.

A partir dos depoimentos dos professores chegou-se à conclusão de que

todos têm consciência que o mau desempenho dos alunos em matemática não é

resultante direto do baixo nível intelectual deles. Percebem, no entanto, que esta

questão é muito mais abrangente, mesmo que lhes falte condição de compreendê-Ia na

totalidade. Entretanto, não se negaram a emitir opiniões a respeito das dificuldades a

obstaculizarem uma ação mais efetiva no ensino do cálculo, estando estas presentes na

falta do esclarecimento da importância da matemática no âmbito acadêmico; o
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desinteresse pela matemática manifestado pela maioria dos estudantes; a forma

individualizada de como se pratica a docência, seja entre os membros de um mesmo

departamento ou deste com os outros; o número excessivo de conteúdos programáticos;

a indecisão quanto à prioridade que deve ser dada a determinados conteúdos em função

dos interesses e das necessidades dos demais cur o .

As justificativas apontadas, apesar de contribuírem à elucidação de alguns

fatores impedientes do processo ensino-aprendizagem da matemática, de um modo

geral procuram isentar o professor pelo in uce o do alunado. Alguns poucos, porém,

reconheceram suas deficiências de organização na lou a, fala rápida,

desenvolvimento do raciocínio sem e preocupar se o alunado está acompanhando ou

não etc. Outros passaram a adotar um comportamento autodidata, na tentativa de elevar

o conhecimento pedagógico relati o à instituição de uma adequada postura do

professor em sala de aula, de orte a facilitar a transmissão e a recepção do saber.

Outros remetem as causas à inabilidade dos professores dos cursos de iniciação.

Uma das propostas deste trabalho é encontrar alternativas metodológicas

com a competência suficiente a criar uma consciência globalizada da necessidade de o

docente não se ater somente aos objetivos da disciplina, mas também repassar a idéia

da importância desta numa condição futura do alunado. Com base nesta linha de

pensamento o aluno passa a compreender o Cálculo como um instrumento de

desenvolvimento pessoal no âmbito social, profissional e científico.

Conforme o exposto, ocorre um considerável número de fatores a influenciar

as realidades verificadas na problemática do ensino. Essa, é, pois, uma questão

complexa. Minimizar os efeitos negativos destas variáveis intervenientes na ambiência

da educação constitui-se em tarefa de difícil operacionalização. Entretanto, existe a

possibilidade de vir a ser viabilizada, principalmente através de uma modificação nas

formas de abordagem dos conteúdos disseminados em sala de aula, na observância de

que a função do professor não se limita a uma mera transmissão de conhecimentos, mas
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ao mister de criar condições para que estes sejam apreendidos pelos alunos de forma

objetiva e fecunda.

6.2 Sugestões e perspectivas

Os anos de nossa experiência em docência de matemática estão interligados

a moa contínua busca de novas alternativas didático-rnetodológicas que tomam esta

atividade mais produtiva de modo a atender, pari passu, as transformações emergentes

da sociedade. Assim, serão evitados certos "fetichismos metodológicos", isto é, a

metodologia vista como moa fórmula mágica que, por si, pode produzir

automaticamente bons resultados no ensino da matemática. (Araújo, 1987). Com

arrimo nos depoimentos presentes nos instrumentos de coleta de dados, vê-se que um

dos caminhos que enseja a possibilidade de gerar maior produtividade no processo

ensino-aprendizagem no Cálculo Diferencial e Integral I pode estar na diversificação

das formas de abordagem de cada tema a er apresentado, a partir do que se

adapta a cada um destes, da condição intrapessoal e interpessoal de cada docente e

do nível de aprofundamento desejado etc. Assim, algumas opções viáveis podem ser

encontradas, além da resolução de problemas que constituem a própria essência da

matemática, por meio da explicitação dos seus conceitos e de suas teorias através da

história; e estas podem tomar-se mo meio bastante estimulador, tanto para o professor

como para o aluno, criando-se uma atmosfera que facilite a compreensão do saber

matemático pelo contato com sua gênese e etapas de seu desenvolvimento; da

experimentação, das aplicações e do uso da computação.

É, também, deveras importante que o docente, à cada necessidade, relate os

primórdios e a evolução das descobertas matemáticas, assinalando os pontos obscuros

que tiveram de ser superados ao longo dos anos, bem como a importância das notações

e, quando possível, destacando o porquê de tal descoberta, a motivação envolvida e as

implicações do trabalho em si, para, só então, apresentá-lo no estado presente aos
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alunos, em sala de aula. I to po sibilita a compreensão dos dados do cálculo não como

algo pronto, acabado, expres o em um livro, mas como o resultado de anos de

incessante trabalho em prol do bem-estar da humanidade, contribuindo ao

desenvolvimento da ociedade como um todo.

A experimentação consiste na construção gradativa dos conceitos ou teorias,

do tipo ensaio-erro que, ape ar de ser passível de aplicação em poucos casos, funciona

como um instrumento deveras interessante por ajudar o aluno a compreender a

estrutura básica destes conceitos ou teorias, visualizando, também, o aperfeiçoamento e

a generalização destes no decorrer dos séculos. Como exemplo, pode-se citar o estudo

das quadraturas das figuras geométricas.

A aplicação relaciona-se à capacidade do professor de possibilitar ao

alunado o contato com a ligação daqueles dados ministrados em sala de aula com sua

futura área específica de atuação profissional, isto é, a própria essência da visão

aplicada da ciência. Nesse contexto, os professores de outras áreas, respondentes dos

questionários, forneceram relevantes informações relacionadas aos conteúdos de suas

disciplinas a requererem o Cálculo como pré-requisito básico e, em alguns casos,

assinalando os tópicos deste, imprescindíveis ao desenvolvimento de sua disciplina.

(ver anexo III).

A lotação do professor no departamento diretamente associado à sua

formação acadêmica, de forma permanente, se por um lado provoca uma especialização

sólida do docente, do outro, gera uma visão purista da matéria que ministra que, nas

mais das vezes, impede o desen 01 imento de uma abordagem mais generalista da

matemática, meio este a consolidá-Ia orno integrada às demais ciências. Em

contrapartida, a fixação, mesmo que temporária, de um docente em determinada área

do conhecimento, os contatos mantidos com profes ores de outras disciplinas não

necessariamente ligadas à matemática, certamente gerarão maior entendimento das

necessidades proeminentes da realidade ora vivenciada, facilitando a seleção de

problemas mais adaptados àquela área, possibilitando ao corpo discente maior
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motivação ao comparecimento, participação em sala de aula e elevação do interesse

pelo estudo da matemática.

A sociedade atual é marcada pela informação e pela rapidez das

transformações. Tudo mud a uma elocidade espantosa, exigindo uma grande

dosagem de mimeti mo na inten ão de a ompanhar as inovações emergentes a cada

instante. Neste contexto, a infonnáti ume papel ímpar, notadamente quando

funciona como agente de propaga ão do onh im nto. O computador é um

instrumento excepcional que toma po í el prati ar u ; e iar erdades matemáticas

(podendo até sugerir conjectura abstrata), de i ualiza ão " il r parte daqueles

que desconhecem determinadas condições técnica , fundamen ompreen ão plena

do que está sendo exposto, acelerando o proces o de e ino- prendizagem pela

transformação em algo tangível, visível, concreto, de uma id i m ento não

concebida.

A metodologia de ensino compreende todo um i 10 docên ia,

envolvendo a elaboração de um plano, sua execução e a a ão que, como,

quanto, quando e a quem foi ministrado. Assim como a ~ e numa

turbulência ambiental perenizada pelo incessante trabalho da ciên i e a todo dia,

descobre novidades, modificando o status quo vigente, o compo to formar a

metodologia de ensino também, obrigatoriamente, deve ofrer con tantes

reformulações, na tentativa de adequar os conteúdos a serem dis eminado realidade

mutante. Desta maneira, as estratégias acima citadas funcionam como coadju ante à

efetivação de uma característica dinâmica ao processo de transmitir e receber o

conhecimento, exigindo atualização constante dos conteúdos programático das

disciplinas, adaptação destes a realidades distintas e utilização da tecnologia.

O professor é uma peça do patrimônio da instituição de ensino ofrendo

influências da cultura organizacional e da sua estrutura orgânica, tendo seu

desempenho intimamente ligado a estas duas variáveis, o que, muitas veze , o compele

a enveredar por uma postura que não considera a ideal, tendo em vista atender a
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determinadas pressões informais. Todavia, a escolha das mencionadas alternativas

metodológicas vai depender da vontade e do compromis o que, tanto a instituição como

cada professor, têm com a qualidade do trabalho de envolvido, envolvendo não

somente a transmissão do saber, como também a confirmação de que o exposto foi

realmente apreendido, atestando a afirmativa de Rays (1991 p. 89) de que um método

de ensino se toma concreto quando se converte em método de aprendizagem.
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Quadro I

Percentual de reprovação sobre a matrf e C
no período 19 9 - 1

o c -Brasil

r.:s;: Matriculados Aprovados ~ - ed TrancamentoHepr -a, ''''r

Perlodo NSI 0/0 * NSI ** ...• ** 0/0**o ,0

89,1 921 102 214 23 25 27 2n 30 179 19
89,2 792 107 223 28 " 38 204 26 64 08
90,1 955 115 312 33 283 30 292 31 68 07
90,2 826 102 238 28 272 33 252 31 64 08
89-90 3,494 107 987 28 !1.07 32 1,025 29 375 11

(*) Percentuais em relação ao número oe
(**) PercentuaJ em relação ao n 'mero de



Quadro II
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Percentual de reprovação sobre a matrícula em Cálculo
na UFC - Brasil, no período 1991.2 - 1993.2

~

Matric. Aprovados Rapr. Faltas Repr. Med.

~emestra N° N° % N° % N° %

1991.2 842 260 30,8 282 33,4 244 28,9

1992.1 873 239 27,3 417 47,7 217 24,8

1992.2 557 173 31,0 226 40,5 158 28,3

1993.1 650 204 31,3 299 46,0 147 22,6

1993.2 548 150 27,3 258 47,0 140 25,S
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Quadro m

Percentual de reprovação sobre a matrícula em Cálculo dos
alunos do Curso de Matemática (Licenciatura e Bacharelado)

da UFC - Universidade federal do Ceará - Brasil (1989 - 1990)

~
89.1 89.2 90.1 90.2 89-90 %

Situação

MatrIcula geral 921 792 955 826 3.494 100,0

MatrIcula dos alunos 55 58 63 61 237 6,7 •dos curos de matemática

Aprovados dos cursos 4 7 11 1 23 9,7**
de matemática

n Percentual em relação ao número total de alunos matriculados

(-) Percentual em relação ao número de alunos matriculados que pertencem aos cursos
de matemática.
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Anexo I

Questionário dos professores que lecionam a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I na
Universidade Federal do Ceará - Brasil.

1 Nível de escolarização

Título Freq. Perc.l Amostra Perc./Resp.

1 6,7 100,0
7 46,7 77,8
2 13,3 22,2
5 33,3 100,0

Especialização completa
Mestrado completo
Mestrado incompleto
Doutorado incompleto

2 Tempo de atuação no magistério

14
20
21
22
24
26
27
28

Freq. Perc.l Amostra Perc./Resp.

1 6,7 6,7
5 33,3 33,3
2 13,3 13,3
2 13,3 13,3
1 6,7 6,7
2 13,3 13,3
1 6,7 6,7
1 6,7 6,7

Tempo

3 Tempo de atuação na ruve i e

Tempo Freq. Perc.l Amostra Perc./Resp.

14 1 6,7 6,7
15 1 6,7 6,7
16 2 3,3 13,3
18 2 3,3 13,3
20 2 3,3 13,3
21 1 6,7 6,7
22 4 6,7 26,7
23 1 6,7 6,7
27 I 6,7 6,7



98
4 Como elaborou o plano de en .ino

Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

Sozinho 10 66,7 66,7
Com colegas da disciplina ou da área de matemática 1 6,7 6,7
Em conjunto com a unidade curri ular

o plano já estava elaborado. apen tr reveu 3 20,0 20,2

Não houve elaboração do plano de e mo 1 6,7 6,7

5 Preocupação quando ela r u o plano de ensino

Freq. Perc./Amostra Perc./Resp.

Cobrir o máximo po ível da r grama ão dos
conteúdos 3 20,0 21,41

Selecionar técnicas mai 8 53,3 57,1

Estabelecer relações: conteúd I e periên ia!
realidade da sociedade

Adequar as necessidade efetiv
pensar dos alunos

m ode
2 13,3 14,3

Não houve preocupação e pecial 1 6,7 7,1

Omissão 1 6,7

6 Os conteúdos do Cálculo Diferen ial e Integral I na visão dos professores

Freq. Perc./Amostra Perc./resp.

Eles têm valor em si, representam um aber
historicamente acumulado que preci a er
incorporado pelos alunos 3 20,0 20,0

Eles só têm valor quando permitem que o aluno
compreendam sua realidade objetiva 6 40,0 40,0

Eles são um saber historicamente acumulado que
deve ser adequado à sua realidade objetiva 6 40,0 40,0
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7 Por concepção de matemática. você se enquadra entre aqueles que defendem que a

matemática

Freq. Perc./Amostra Perc./resp.

Reduz-se à lógica 1 6,7 10,0

É uma construção formal apoiada obre regras
bem definidas 8 53,3 80,0

É uma atividade totalmente autônoma e
auto-suficiente criada pela intuição do homem 6 10,0

Omissão 5 33,3

8 A principal preocupação ao desenvolver os conteúdos do Cálculo Diferencial e Integral
em sala de aula

Freq. Perc./ Amostra Perc./resp.

Desenvolver os conteúdos segundo o nível dos
alunos, já que a realidade atual do alunado exige
rebaixamento dos conteúdos 6,7 6,7
Desenvolver os conteúdos conforme as exigênci
do programa, já que a aprendizagem do aluno
depende, principalmente, do esforço pe oal e d
características de cada um. 5 33,3 33,3

Articular os conteúdos com o nível que o aluno
apresentam. Partir da realidade atual do alunado
para elevar os conhecimento até o ní el pretendido 9 60,0 60,0

9 Dentre os passos didático . li tado abaixo, qual o que mais se aproxima de sua prática
diária em sala de aula?

Freq. Perc./ Amostra Perc./resp.

Preparação, apresentação, assimilação,
generalização e aplicação 4 26,7 30,8

Apresentação, assimilação, generalização e aplicação 5 33,3 38,5

Apresentação, generalização e aplicação 2 13,3 15,4

Apresentação e generalização. 6,7 7,7

Preparação, apresentação e generalização 6,7 7,7

Omissão 2 13,3
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10 Formas de trabalho utilizados em sala de aula pelo professor

Freq. Perc.l Amostra Perc./resp.

Livro texto muito 10 66,7 66,7
médio 4 26,7 26,7
pouco 1 6,7 6,7

Resumo de matérias passado
no quadro muito 1 6.7 7,1

médio 9 60.0 64,3
pouco 3 20,0 21,4
nada 1 6,7 7,1
omis ão 1 6,7

Exercício passado no quadro muito 7 46,7 46,7
médio 8 53,3 53,3

Texto e exercício de sua autoria muito 4 26,7 26,7
médio 1 6,7 6,7
pouco 5 33,3 33,3
nada 5 33,3 33,3

Exposição oral da matéria muito 15 100,0 100,0

Texto de livros e apostila de
outros autores muito 2 13,3 13,3

médio 3 20,0 20,0
pouco 8 53,3 53,3
nada 2 13,3 13,3

Pesquisa para os alunos
realizarem médio 3 20,0 20,0

pouco 10 66,7 66,7
nada 2 13,3 13,3

Exercícios resolvidos pelos
alunos no quadro muito 2 13,3 13,3

médio 5 33,3 33,3
pouco 5 33,3 33,3
nada 3 20,0 20,0
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11 Aspectos utilizados pelo professor para avaliar os resultados de seu trabalho em sala de

aula

Freq. Perc./ Amostra Perc./resp.

Índice de aluno reprovado muito 20,0 20,0
médio 46,7 46,7
pouco 4 26,7 26,7
nada 1 6,7 6,7

Cumprimento dos conteúdos
previstos muito .0 42,9

médio 7 50,0
pouco 6. 7,1
omi ão 6.

Índice de alunos evadidos muito 33.3 33,3
médio 3.3 33,3
pou 1 6, 6,7
na 26.7 26,7

Compreensão dos conteúdo
por parte dos alunos mUl 10 66,7 66,7

mé 4 26,7 26,7
o 1 6,7 6,7

Resultados obtidos por outro
professores mé 2 13,3 13,3

po o 3 20,0 20,0
n 10 66,7 66,7

Questionários de avaliação do
professores pelo alunos muito 3 20,0 20,0

médio 1 6,7 6,7
pou 3 20,0 20,0
nada 8 53,3 53,3

12 A concepção de ensino de matemáti a dos professores de Cálculo Diferencial e
Integral I

Freq. Perc./Amostra Perc./resp.

o professor detém o saber que deve tran mitir a
seus alunos e a estes cabe assinalar os
conhecimentos que lhes são transmitidos
(Pedagogia tradicional). 2 13,3 15,4



o aluno constrói seu conhecimento ao se
apropriar do acervo cultural exi tente e ao
professor cabe a missão de e tirnular e orientar
a aprendizagem (Pedagogia o a).

o aluno constrói seu conhecimento
pela interação com o meio ial d
qual ele e o professor são parte
integrantes. (Pedagogia Piagetiana

o professor funciona como me i r entre o
matemático e o aluno. (Pedagogia Tr di

Omissão

102

6 40,0 46,2

13,3 15,4

r
20.0 23,1

1 .3
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Resultado do questionário destinado aos aluno matriculados na disciplina Cálculo
Diferencial e Integral I no semestre 92.1

1 Ano de ingresso na Universidade

Ano de matrícula

82
85
86
87
88
89
90
91
92
Omissões

2 Escola que o aluno freqüen ou n grau

Escola

Pública
Particular
Pública e Particular
Supletivo

3 Escola que o aluno freqüentou n _ gun o grau

Escola

Pública
Particular
Pública e Particular
Supletivo

4 Como o aluno se preparou para o ve ri ular

Cursinho Pré-Universitário
Na escola durante 2° grau
Estudou por sua conta
Estudou c/ prof.particular
Não se preparou
Omissões

Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

1
1

0,7 0,7
0,7 0,7
1,4 1,4
0,7 0,7
2,2 2,2
5,0 5,0
5,8 5,8

29,5 29,5
52,5 52,5

1,4 1,4

1
3
7

41
73
2

Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

36
83
19
1

25,9 25,9
59,7 59,7
13,7 13,7
0,7 0,7

Freq. Perc.l Amostra Perc./Resp.

32
96
9
2

23,0 23,0
69.1 69,1
6,5 6,5
1,4 1,4

Freq. Perc.l Amostra Perc./Resp.

40
56
32

28,8
40,3
23,0

29,9
41,8
23,9

6
5

4,3
3,6

4,5
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5 Desempenho atual em relação aos obtidos no I° e 2° graus em matemática

Freq. Perc.l Amostra Perc.lRe p.

Tem sido superior 10,1 10,1
Mesmo nível 28,1 28,1
Tem sido inferior 56,1 56,1
Não sabe avaliar 5,8 5,8

6 Partes do programa de matemática do 1° e _0 ;: e o aluno enti u mais dificuldade de
aprender

Freq. Pe lAmo tra Perc.lResp.

Conjunto 1 10,1 10,1
Operações c/ frações 14 10,1 10,1
Números decimais 17 12,2 12,2
Operações com números relativos 23 16,5 16.5
Razão e proporção 12 8,6 ,6
Operações com polinômios 57 41,0 41,0
Fatoração 27 19,4 19,4
Simpl. exp. algébricas 28 20,1 20,1
Equação do 1° grau 5 3,6 3,6
Equação do 2° grau 6 4,3 4,3
Potenciação e radiciação 30 21,6 21,6
Problemas geométricos 78 56,1 56,1
Função 43 30,9 30,9
Gráficos 42 30.2 30,2
Log aritm o 58 41,7 41,7
Exponencial 23 16,5 16,5
Progressões 20 14,4 14,4
Sistema de equações 9 6,5 6,5
Números complexos 41 29,5 29,5
Semelhança de triângulos 15 10,8 10,8
Áreas de figuras geométricas 31 22,3 22,3
Geometria analítica 53 38,1 38,1
Geometria espacial 60 43,2 43,2
Trigonometria 77 55,4 55,4

7 As dificuldades de aprendizagem em matemática no 1° e 2° graus

Freq. Perc.l Amostra Perc./Resp.

Metodologia de ensino adotada pelo professor 73 52,5 52,5
Despreparo do professor no domínio dos conteúdos 32 23,0 23,0
Idéia de que a matemática é muito difícil 30 21,6 21,6
Desvinculação do ensino da matemática com a
realidade 41 29,5 29,5
Incapacidade de ensinar respeitando o nível de
aprendizagem dos alunos 40 28,8 28,8



10 Quanto tempo disponível tem para estudar matemática durante o período de uma semana?

105

8 Quantas vezes se matriculou na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I?

N° de vezes Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

1 3 52,5 52,9
2 41 29,5 29,7
3 1 10,8 10,9
4 3,6 3,6
5 1,4 1,4
6 1 07 0,7
7 1 0.7 0,7
Omissões 1 0,

9 Em quantas disciplinas está matriculado ne te eme tre?

N° de disciplinas Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

1 2 1,4 1,4
2 4 2,9 2,9
3 21 15,1 15,2
4 84 60,4 60,9
5 21 15,1 15,2
6 6 4,3 4,3
Omissões 1 0,7

Período Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

Mais de duas horas 76 54,7 55,5
Entre uma e duas horas 46 33,1 33,6
Menos de uma hora 7 5,0 5,1
Em geral, não estuda 8 5,8 5,8
Omissão 2 1,4
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Consulta realizada entre 25 professores de 26 di ciplínas que têm Cálculo Diferencial e
Integral I com prê-requisito, ofertadas por 10 departamentos da Universidade Federal do
Ceará - Brasil.

1 Seria possível você ministrar _
Cálculo Diferencial e Integral I?

m que o alunos tivessem o pró-requisito

19,23%

2 Em que grau ê av
conteúdos do Cálculo Di ere -

80,77% 2 Não

uirido pelos alunos de sua disciplina, dos

161.58% [JJ Baixo I 0% m Nenhum

3 Em algum momento. n senvoívimento de determinados conteúdos de sua disciplina,
quando foi neces ária a U""""7-:>,.,,;;.,. gum tópico de Cálculo Diferencial e Integral I, foi
preciso recapitular ó i

80,77% 1

4 Ainda com relação à que -
assinalar com "X" e e() tópi

19,23% 2 Não

ri r. n caso de ter respondido "SIM" você poderia
_ rvando o quadro abaixo

1 Função
2 Gráficos
3 Limites
4 Assíntotas
5 Continuidade
6 Reta Tangente

.., Deri . da
T ~ anaçao
T r. alor Médio

10 O" iza ão da Função
11 Düe n " "
L Integral Indefinida

13 Equação Diferencial
14 Teor. Fund. do Cálculo
15 Integral Definida
16 Função Logarítmica
17 Função Exponencial
18 Função Trigonométrica

5 Ainda com relação à questão anterior. no caso de ter respondido "SIM" você poderia
assinalar com "X" esse(s) tópico "o rvando o quadro abaixo

1 Função
2 Gráficos
3 Limites
4 Assíntotas
5 Continuidade
6 Reta Tangente

7 Deri ad
8 Taxa de anaçao
9 Teor. alor édio
10 Otimiza ão da Função
11 Diferenciais
12 Integral Indefinida

13 Equação Diferencial
14 Teor. Fund. do Cálculo
15 Integral Definida
16 Função Logarítmica
17 Função Exponencial
18 Função Trigonométrica
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6 Cite os principais assunto de ua di .iplina que utilizam os conteúdos do Cálculo

Diferencial e Integral I. identifi and o tópi o no final

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Assuntos
- Movimento urvilíneo '"
- Mecânica cele te
- Movimento de o

Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

ecâni a
: Jo é . 1aurí i Oli ·eira 1 atos
: F' i a
: Engenh . Ci il. ími a, Elétrica e Mecânica

material
Tópicos
4, 6, 7, 11, 13, 12, 15
2,4,6,13
7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

pelo Cruz

, i a e Alimentos, Agronomia, Biologia

Assuntos
- Oscilador harmôni 0_'·'"111''-'

- Hidrostática e hidrodinâmica
- Ondas em meio e

Tópicos
1,2,7,11,13,15,17,18
7, 11, 15
1, 2, 7, 17, 18

Disciplina
Professor
Depto.
Cur.lnd.

Assuntos
- Lei de Gauss
- Campo Elétrico
- Potencial

Disciplina
Professor
Depto.
Cur. lnd.

: F' i B II
: Franci o J' asconcelos Pinheiro
: Físi a
: Engenhari Pes e Alimentos, Agronomia

Tópicos
1,2, 7, 15
3, 7, 12, 15
1,2,7,12,15

: Estatí ti a Apli à Administração
: Antonio edeiro
: Economia pli
: Administração

Assuntos
- Variável aleatória
- Função de distribuição e den idade
- Estimação, teste de hipótese e regre ão

Tópicos
1
1,5,7,11,12,15
1,5,7,8,10,15,17

Disciplina
Professor
Depto.
Cur. lnd.

: Física Aplicada à Geologia II
: José Airton Cavalcante Paiva
: Física
: Geologia



6.6

6.7

6.8

6.9
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A suntos
- Movimento (cinemática. dinâm .. teo. do g
- Efeito fotoelétrico
- Radioatividade

Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

Tópicos
e e cinética) 3, 6, 7, 12

1,2,6
13, 15. 16, 17

: Introdução à Estatí ti
: Francisco Ce ar Teixeir
: Estatística
: Todo do Centro e Ciên

Assuntos
- Função di tribuição de pro a ili e
- Cálculo das probabilid
- Função acumulada de pro abilid de

Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

Tópi o
L-
I
1

: Fí ice-Química
: 1. Rogério, Fátima Santana e Carlos Falconiere
: Química Analítica
: Farmácia

Assuntos
- Estudo dos gases ideais e reais
- Termodinâmica química
- Cinética de reações

Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

Tópicos
8,11,12,13,17,18
11,12,15, 17, 18
8,12,15,17,18

: Bioquímica Geral
: Aderson de Menezes Aquino
: Biologia
: Biologia e Química

Assuntos
- Tampões, PH, equilíbrio qUUTIICO,cinética química, energética bioquímica

(termodinâmica), cinética enzimática.

Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

: Computação Aplicada
: Mateus Mo ca Viana
: Computação
: Agronomia

Assuntos
- Tipos e estruturas de dados
- Exemplos de aplicações

6.10 Disciplina
Professor
Depto.
Cur.Ind.

: Microeconomia II
: Júlio C. C. Aldigueri
: Teoria Econômica
: Economia



Assuntos
- Teoria da firma
- Teoria do equilíbrio geral

6.11 Disciplina
Profe or
Depto.
Cur. Ind.

: Me ân ia plicada à Agricultura
: João Moreira Batista
: Engenharia Agrária
.' gron mla

Assunto
- Momento de l~ o

momento de iné i
esforço tangen i .

6.12 Disciplina
Profes or
Depto.
Cur. Ind.

\09

em. entro de figuras geométricas, momento de 28 ordem,
inéti a aplicada às máquinas, função das tensões em marcha de

nn.,.H••afi e De enho
ilv da Frota Ribeiro

grária

Assunto
- Escalas, goniome e~·i.avl,íil

áreas, cálculo de v lu ~ ~ ierraolanagem
e sistematização, áre - e

6.13 Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

:::

: Bioestatística
: Fran o J
: Esta ' ti
: Biologia e Estatísrica

Assuntos
- Distribuição de probabilidade in
noções de probabilidade e mínim _

6.14 Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

drado .

: Economia aternári I
: José ilton Ribeiro de Oliveira
: Teoria Econômi a
: Economia

Assuntos
- Diversos modelos econômico

6.15 Disciplina
Professor
Depto.
Cur. Ind.

: Estatística Econômica I
: Erivaldo Moreira Gadelha
: Economia Aplicada
: Economia

Assuntos
- Representação gráfica das distribuiçõe
de freqüências

Tópi o

1. _. 1

Tópicos

1,2,3,5,6,7,15,16,17

Tópicos
1, 2, 3, 4, , 6, 7, 8, 10, 11

Tópicos

1, 2
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6.16 Disciplina
Professor
Depto.
Curo Ind.

: Eletricidade e Magnetismo
: Margarida Moreira Auto
: Fí ica
: Engeharia Elétrica, Mecânica. Civil, Física e Química Industrial

Assuntos
- Campo elétrico e p ten ial
- Campo elétrico
- Fluxo, lei de Gau

Tópicos
1,2
7
12. 15
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Anexo IV

Alunos de disciplinas que têm Cálculo Diferencial e Integral I como prê-requisito.

1 Ano de ingresso na universidade:

Ano de matrícula

2 Quantas vezes foi nece ári repe r

Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

1 0,5 0,5
1 0,5 0,5

0.5 0,5l.0 1,0
2. 2,5
_.0 2,0

7,8
14,2
27,9
40,7

2,5
Cál ulo Diferen ial e Integral?

Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

108 52,9 54,5
55 27,0 27,8
15 7,4 7,6
17 8,3 8,6
3 1,5 1,5
6 2,9

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Quantidade

Nenhuma
Uma
Duas
Três
Mais de Três
Omissão

3 Assinale Ítens relacionados com de empenho do professor em sala de aula

Pergunta Re po ta Freq. Perc./ Amostra Perc./Resp.

Cumpre o horário un 155 76,0 77,5
ão 45 22,1 22,5

Omi ão 4 2,0

Esclarece dúvida Sim 160 78,4 82,9
ão 33 16,2 17,1

Omi ão 11 5,4

Incentiva participação Sim 83 40,7 42,6
Não 112 54,9 57,4
Omissão 9 4,4

Apresenta o programa da disciplina Sim 144 70,6 73,8
Não 51 25,0 26,2
Omissão 9 4,4
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Pergunta Resposta Freq. Perc.l Amostra Perc.lResp.

Sempre se relaciona bem Sim 62,7 66,7
ão 31,4 33,3

Omissão 5,9

Avaliação de acordo com matéria Sim 79,9 82,3
.ão 17,2 17,7

Omi - ,0

Comenta as avaliações im 1- 76,9
_.ão 4 23,1
Omi ã

Revê tópicos não aprendido Sim 66 324 33,5
ão 131 64,2 66,5

Omissão 7 3,4

Obs: Questão baseada no questionário de avaliação do desempenho do professor da UFC-
Brasil

4 Aprovação na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I deveu-se principalmente

Freq. Perc.l Amostra Perc.lResp.

Metodologia do professor 46 22,5 22,5
Esforço próprio 94 46.1 46,1
Interesse pela matemática 32 15,7 15,7
Esforço professor-aluno 75 36,8 36,8
Aulas particulares 8 3,9 3,9
Outras 7 3,4 3,4

5 Tópicos da disciplina Cálculo Diferencial e Integrral I que o aluno encontrou mais
dificuldade de aprender

Tópicos Freq. Perc.l Amostra Perc.lResp.

Função 16 7,8 7,8
Limite 54 26,5 26,5
Assíntotas 64 31,4 31,4
Continuidade 27 13,2 13,2
Reta tangente 28 13,7 13,7
Derivada 23 11,3 11,3
Taxa de variação 54 26,5 26,5
Extremos relativos 28 13,7 13,7
Extremos absolutos 38 18,6 18,6
Teorema do valor médio 33 16,2 16,2
Gráficos 57 27,9 27,9



Tópicos req.

Diferenciais
Antiderivada
Equações diferenciais
Integral definida
Áreas
Funções logarítrnicas e exponenciai
Funções trigonométricas

6 Tópicos do programa da dis i lin
em disciplinas que o aluno ur_ u ou e

I I

Perc.l Amostra Perc e p.

19,6 19,6
19,6 19.6
21,1 21, I
23,5 23,5
18,6 18,6
44,1 44,1
36,8 36,8

I ue já foram utilizados

Pe .'Am tra Perc./Resp.

6 . 66,2
66,2 66,2
26,5 6.5
29,4 294
40,7 40,7
82,4 82,4
30,9 30,9
26,0 26,0
40,7 40,7
17,2 17,2
35,8 35,8
31,9 31,9
23.5 23,5
24,0 24,0
64,7 64,7
36,3 36,3
53,4 53,4
42,6 42,6

Tópicos Freq.

Função
Limite
Assíntotas
Continuidade
Reta tangente
Derivada
Taxa de variação
Extremos relativos
Extremos absolutos
Teorema do valor médio
Gráficos
Diferenciais
Antiderivada
Equações diferenciais
Integral definida
Áreas
Funções logarítrncas e exponenciais
Funções trigonométricas

135
135
54
60
83

168
63
53
83
35
73
65
48
49

132
74

109
87

7 Opinião sobre a metodologia de ensino adotada pelo professor de Cálculo

Opinião Freq. Perc.l Amostra Perc./Resp.

Desestimulante, por se limitar quase que
exclusivamente a aulas expositivas 75 37,3 37,3
Inadequada, por não observar as diferenças
individuais dos alunos 63 30,9 30,9
Deficiente, por transformar o aluno num mero
expectador 63 30,9 30,9
Falha, quando privilegia a teoria em detrimento
da prática 69 33,8 33,8
Outras 45 22,1 22,1
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Anexo V

Entrevista com professores que lecionam a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I na
Universidade Federal do Ceará - Brasil.

Perguntas

1 Faça um histórico de ua formação acadêmica-profissional.

2 Já participou de algum curso de cunho pedagógico?

3 Na sua opinião, por que a grande maioria dos alunos são mal sucedidos em matemática?

4 Por que na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I há tanta de i tên ia por parte dos
alunos?

5 Cite, caso exista, alguma dificuldade que o tenha impedido de realizar um trabalho
produtivo junto à disciplina Cálculo Diferencial e Integral I.

6 Qual a importância do Cál ulo Diferen ial e Integral I na formação acadêmica dos alunos?

7 O que é matemática?

8 Qual é a sua concepção de ensino de matemática?
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Entrevistas

Entrevista com o professor X-I

Entrev.: Quando urgiu seu interesse pela matemática?

Prof. X-I: Ainda no tempo em que fazia o 10 e 20 grau. empre gostei de resolver

problemas de matemática. Todavia, meu sonho era fazer Engenharia Civil. Fiz

vestibular para Engenharia Civil, mas não fui classificado. Optei. então, pelo curso de

Matemática sem, no entanto, descartar a possibilidade de pre tar exame novamente

para o curso de Engenharia Civil. Mas, com o passar do tempo. Ó aumentou minha

curiosidade e interesse pela matemática. A Engenharia Civil fi ou em egundo plano.

Foi desse modo que ingressei na carreira do magistério como pro e or de matemática.

Entrev.: Você já participou de algum curso de cunho pedagó o.

Prof. X-I: Não.

Entrev.: Como, então, aprendeu a en inar maternáti a?

Prof. X-I: A partir do esforço próprio procurando me espelhar nos professores com os

quais eu havia estudado. Não ba ta a ter o dom para ensinar, havia a necessidade de se

espelhar em alguém.

Entrev.: Na sua concepção por qu a grande maioria dos alunos são malsucedidos em

matemática?

Prof. X-I: Tratando-se de en ino uperior, minha resposta vai depender do curso que o

aluno está fazendo. Pela minha experiên ia posso afirmar que os alunos da engenharia

são bem sucedidos em matemática. Já não po so dizer o mesmo com relação aos alunos

de outros cursos. A indecisão quanto à e colha do curso é um fator que contribui,

sobremaneira, para o mau desempenho do alunos em matemática.

Entrev.: Por que na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I há tanta desistência por

parte do aluno?
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Prof. X-I: Uma das cau a principais é a divisão do tempo de que dispõe o aluno entre

trabalho e estudo. São pouco o. que se dedicam exclusivamente aos estudo . Como

consequência, a grande maioria não consegue ter um bom desempenho em matemática.

Como se não ba ta e. e matriculam num número excessivo de créditos por semestre.

Não creio que a falta de base seja a principal causadora da evasão, tudo depende do

interesse e go to pela matemática.

Entrev.: Cite, ca o exi ta, alguma dificuldade que o tenha impedido de realizar um

trabalho produtivo junto à disciplina Cálculo Diferencial e Integral I ?

Prof. X-I: O número excessivo de conteúdos programáticos. Qualquer inovação que se

pretenda i ando uma participação mais ativa aluno-disciplina, fatalmente não

cumprirá o programa da disciplina num único semestre.

Entrev.: Qual a importância do Cá! ulo Diferen ial e Integral I na formação acadêmica

dos alunos?

Prof. X-I: Dar embasamento teóri o e p ti o para a di ciplinas ubsequentes que a

tem como pré-requisito.

Entrev.: O que é matemática?

Prof. X-I: É uma construção formal apoiada obre regras bem definidas.

Entrev.: Qual é a sua concepção de en ino da matemática ?

Prof. X-I: O professor detém o aber e de e transmitir a seus alunos e, a estes, cabe

assimilar os conhecimento que lhe ão tran mitidos.

Entrev.: Há mais alguma coi a que queira acre centar ?

Prof. X-I: Não.



Entrevista com o professor X-2

Entrev.: Como surgiu seu interesse pela matem ti a ?

Prof. X-2: Meu interesse pela matemática urgiu no ecundário. Era uma matéria que

eu gostava no "científico", mais preci arnente. no gina iaI, não. Nos últimos três anos

do secundário eu me sentia um pou o trai o pela matemática, gostava das aulas de

matemática. Quando fiz ve tibular minha ília me incentivou para fazer engenharia,

engenharia civil. Minha irmã tr balh r no D. ;ER, com engenheiros, e me estimulava

para fazer engenharia, dizendo que e . ha vocação para matemática e que era melhor

fazer engenharia. Aí. me in re -i e tibular para fazer engenharia. Naquela época

você fazia opçõe para outro- ê fazia vestibular para engenharia e colocava

as opções. oloquei como p . - a matemática. A engenharia não deu, mas foi

permitido meu ingre o no u ~ temática. No primeiro semestre passei a me

preocupar mais ainda pela matem' . a. e fiquei. Não fiz mais vestibular, continuando

na matemática. Nesse me mo perf o omecei a ensinar num colégio do Estado -

Colégio Hermírio Barro o - lá em . nio Bezerra. Era um curso de 7a série e eu já

tinha a base do vestibular e dei ul. empre me espelhando nos bons profesores

que tive. Naqueles profe ore que mai e aproximavam do que eu achava como

deveria ser um professor. Sempre procurei ministrar minhas aulas dessa maneira, me

espelhando naqueles profe ore om o quais consegui aprender alguma coisa. Eles

me estimularam a gostar de matemática, gostar de estudar. Para mim, eram os

melhores.

Entrev.: Já participou de algum cur o de unho pedagógico?

Prof. X-2: Sim. Eu me matriculei em algumas disciplinas lá na Faculdade de Educação.

Fiz didática, psicologia da aprendizagem e e trutura do ensino de 10 e 20 graus. Não

cheguei a concluir Licenciatura, mas achei muito interessante.

117
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Entrev.: Por que a grande maioria dos alunos são mal sucedidos em matemática?

Prof. X-2: Acho que i o aí é até uma coisa histórica no Brasil. Dizem que a nossa

formação de matemáti a é muito rudimentar. Logo no secundário não existem bons

professores de matemáti a.. TO a tradição é mais na área humanística e não, em

matemática. Então. a grande maioria das crianças, no início de sua escolarização, se

depara com um problema omum: professores sem a preparação adequada para ensinar

matemática. A matemáti p a a er a disciplina mais repressiva de todas porque o

professor é muito autoritário. tem medo de certas perguntas que pode não saber

responder. Por conta di -o n-o e timula as crianças a gostar de matemática. O medo

que o professor tem da m máti a ele repa a para o aluno.

Entrev.: Por que na di iplin C' 1 Di eren ial e Integral I há tanta de i tência por

parte dos aluno ?

Prof. X-2: Creio que é exatam n 1 e qu ele ente. E a dificuldade tem

por causa a falta de ba e. Daí ele ar- e, não acompanha mais as

aulas, tanto é que nos primeiro di - e Ias e e tão cheias, depois eles vão

abandonando. Aí, volta a que tão anteriormente por mim, o professor de

matemática é muito autoritário. profe ores de outras disciplinas, são mais

amistosos. Eu sempre tenho notado i o. O aluno é mais flexível. Os professores de

matemática, pela própria disciplina ão muito rígidos e também, é aquela questão

psicológica. Ele se sente autoritário porque abe que o aluno não tem base, o aluno é

fraco. Então, ele entra como autoridade. Entra lá em cima. Não tem a humildade que

teria, por exemplo, um professor de hi tória de português ou de geografia. O professor

de matemática, eu penso assim, se toma muito autoritário devido a falta de base dos

alunos e a distância que existe entre ele e o alunos. Uma coisa que deveria ser revista,

também, para o bem do ensino da matemática, era a questão da postura do professor em

sala de aula.
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Entrev.: Cite, caso exista, alguma dificuldade que o tenha impedido de realizar um

trabalho produtivo junto a di ciplina Cálculo Diferencial e Integral I ?

Prof. X-2: A dificuldade que a gente tem é a própria maneira como o nosso

Departamento de Matemática encara a matemática. cada profesor se sente assim,

isolado dos demai . Com i o, você não consegue fazer um trabalho diferente do que os

outros fazem. Tinha que haver do próprio departamento uma atenção para isso. Deveria

haver um trabalho de averiguação dos resultados, da produtividade dos professores. No

próprio departamento, não estou culpando o departamento, não existe essa iniciativa.

Nesse departamento é cada um por si e Deus por todos. Então, você dá suas aulas, seus

resultados, e fica, às vezes, preocupado com os índices de reprovação, talvez elevados.

Não existe uma tradição no departamento em se preocupar com esse tipo de problema.

Nunca existiu, por exemplo, um seminário para discutir essa que tão de aprovação e

reprovação. Existe sim, por parte de alguns aluno alguma reclamações na pró-reitoria.

Talvez por falha minha ou dos outros profe sore , a realidade é que nunca houve uma

discussão sobre esse assunto.

Entrev.: Qual a importância do Cálculo Diferencial e Integral I na formação acadêmica

dso alunos?

Prof. X-2 - Bem. Isso aí vai depender de cada curso. Tem, por exemplo, o curso de

engenharia. Você não pode negar a importância da matemática no curso de física, no

curso de agronomia, talvez meno , mas de qualquer maneira, precisa. Daí, VaI,

dependendo de cada curso a nece sidade da matemática, uns mais, outros menos.

Entrev.: O que é matemática?

Prof. X-2: Aproveitando as três correntes citadas por você, logicismo, fonnalismo e

instuicionismo, posso dizer que a minha concepção de matemática envolve as três

coisas, cada uma nos seus devidos lugares. Quem estuda matemática vê tudo isso. Tem

intuição, tem lógica, tem fonnalismo e tem aplicações que são inúmeras em todas as
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áreas. Em toda área, hoje, se aplica a matemática. não só como ciência dos números

mas como ciência da lógica, do formal i mo etc. Voltando à questão inicial, o

formalismo é construído em cima da lógica que. por ua vez, tem aplicações na parte

prática, na parte dos números. Tem a parte algé ri a. a da lógica, a que você usa

formalismo, usa letras, símbolos e tem, ao me mo tempo. a parte que se faz cálculo

propriamente dito, cálculo concreto. Quer dizer. a m temáti a tem um pouco de

abstração e aquela tem o concreto dentr ela. _1 tem ti a é tudo isso: lógica,

fonnalismo, aplicações numéricas etc. m tem ti é um on trução de teorias

formais dentro de uma certa lógi a. é um edifí io qu vem endo on truído ao longo

do tempo e que não há, em toda a hi tória. uma teoria que derrube OUITatotalmente.

Entrev.: Qual a sua concepção de ensino da matemática?

Prof. X-2: Fundamentalmente deve-se levar o aluno a raciocinar. No meu modo de ver

essa é a principal finalidade do ensino da matemática nas classes primárias e na pré-

escola. Costuma-se colocar o aluno frente a números, contas e não se põe, ele, a

raciocinar. Acho que a hora em que ele aprende a raciocinar é a principal, o fonnalismo

vem depois para ajudar naquele raciocínio. O que mais me impressiona são muitos, às

vezes, chegarem na universidade sem saber raciocinar, sem saber interpretar um

problema. Nós, professores, sentimos isso. Quando um aluno faz um raciocínio correto,

esse é o primeiro passo para resolver o problema. Embora ele não tenha a técnica, mas

sabe perfeitamente o que está fazendo. Isso não existe na escola primária porque o

professor não tem a capacidade, ele não foi educado para isso. Então, o que ele ensina

? Fazer contas, fazer contas, etc. Ele diz, você coloca um número em cima e o outro em

baixo e soma aqui, e aqui vai um, aqui vão dois, aqui vão três. Para que isso ? Porque

não explicar a origem das coisas ? A matemática deve ser vista como uma coisa lógica,

como uma coisa pé no chão mesmo, e nunca como uma coisa abstrata, como uma coisa

mágica. Muitos alunos vêem a matemática como uma coisa mágica.
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Entrevista com o professor X-3

Entrev.: Como surgiu eu intere e pela matemática?

Prof. X-3: Desde o treze ano de idade quando comecei a estudar. Meu pai me

orientava, tirava minha dú ida. Toda vida ele gostou de matemática. Tinha um

raciocínio de aritmética muito bom, muito melhor que o meu. Ele sempres soube me

orientar. Insistia que se fosse tirando as dúvidas, a gente ia gostando, achando

interessante. No início, havia umas maratonas promovidas pelos colégios, como as

olimpíadas promovidas pelo departamento de matemática. Chamavam-se "maratonas de

matemática", "maratona de física", "maratona de português" etc. Eu participava das de

matemática. Realizavam-se no mês de outubro, nos colégios. Havia a participação do

Liceu, do Cearense, do Juvenal de Carvalho e de muito colégio. O profe sores dos

colégios participavam desses trabalhos. Participei de qua e toda a partir da 1a série

ginasial que, na época, a gente tinha o quê. 11 ano de idade. Eu estudava no Colégio

Juvenal de Carvalho e era repre entante de lá, automaticamente, pelo fato de gostar de

matemática. Os professores e colhiam algun alunos, cujo critério, acredito, eram as

notas. Sei que essas provas eram em outubro. Então, até outubro, nós devíamos estar

com o programa todo coberto. Além da aula que a professora dava, ela nos orientava

extraordinariamente para cobrir om mai rapidez aquela parte que faltava. Naquela

época havia uma rixa muito grande entre o meninos e as meninas, entre o Colégio

Juvenal de Carvalho e o Cearen e. O primeiro, de freiras, o segundo, dos irmãos

maristas, e nessa disputa eu sempre fica a em 20 lugar.

Durante os quatro anos do ginásio fui bem assessorada. Nossa professora de

matemática era a irmã Deuza. Tenho ainda hoje uma lembrança muito grande dela, era

o "bicho papão"da escola. Quando ela ficava com raiva por algum motivo, ficava bem

vermelhinha, o sangue subia. Esse mito de que o professor de matemática é um "bicho

papão" não é exatamente porque é um professor de matemática; acho que faz parte da

própria disciplina que se estabelece para as crianças para que elas tenham condições
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para se desenvolver, por si mesma, nenhuma criança vai estudar. E de

despertar interesse, etc. e tal, funciona até certo ponto. Porque o homem, a me er.

não faz exatamente a auto-di ciplina. O homem, por si mesmo, tende a relaxar.É

natural a fraqueza humana de procurar o caminho mais fácil, então, para desenvol er

determinada parte de ua mente ocê precisa desenvolver determinada organização de

seu corpo, de certa disciplina de acordar as tantas horas e pegar primeiro o livro para

estudar e só depois passar a brincar, tá entendendo ? Isso, uma criança não tem. É

preciso essa disciplina ser ofertada a criança sem exagêro,mas tem que ser feito. Mas

no momento em que os pais, atualmente, devido a vida de trabalho vão deixando mais

isso, não têm condições de oferecer essa disciplina, ficando as crianças entregues as

babás, a tv, a tudo. Deste modo, ela vai perdendo o modo de se auto-disciplinar. Esse é

um ponto que acho fundamental e que vem prejudicando muito o aprendizado nos

nossos alunos. Eles não têm disciplina de estudo, não abem condicionar o corpo como

condicionamos o almoço às tantas hora e o e tudo às tanta horas. ão há esse

condicionamento. Primeiro vem a Xuxa. primeiro em não sei o quê. Quer dizer, a

própria estrutura da vida atual, ao meu er. tem prejudicado o aprendizado em todos os

sentidos, principalmente no nível primário e 10 grau. É na adolescência que os alunos

começam a ver números relati o operações com fração e, com mais intensidade

radiciação, toda essa parte mal ab trata. Nesse período, estão no auge do

encantamento com o mundo, o primeiro namoricos. Isso é natural. Se a matéria fosse

dada desde que cobrada, particularmente, nessa época, parte da base essencial da

matemática, no tratamento com a álgebra, os alunos teriam. Isso a gente sente na

universidade, o reflexo do fato dele não saberem aquelas coisas. Não sabem dividir

um polinômio por outro, não sabem achar as raízes de uma equação, não têm uma

rapidez, uma articulação no raciocínio que é necessário, estudam somente aquele

pouquinho para passar.

Quanto a questão de se dizer que os professores dos cursos iniciais não

gostam de matemática, eu não concordo. Se você não gosta de uma coisa, é muito
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difícil se dedicar diretamente aquela coisa. Uma pessoa pode ter dificuldade para

compreender determinada coi a, com a possibilidade de gostar ou não daquela coi a e

acreditar que aquela dificuldade é inerente a coisa. Eles não tiveram meios de perceber

que aquelas dificuldade ão particulares, são individuais, não é inerente a matemática,

não é própria da matemática, mas sim, falta de preparo daquele aspecto. Então, eles

transferem isso para os alunos. Quer dizer, passa a ser uma vanglória para os professor,

um ponto de honra, de satisfação, apesar dele ter superado aquela dificuldade. Então,

ele mostra primeiro as dificuldades antes mesmo de mostrar as facilidades. Deve ser

mostrado as facilidades do raciocínio porque a matemática é tão simples. A matemática

é o uso do raciocínio e todos nós temos a capacidade de raciocinar. Faz parte do ser

humano, não é para ser difícil. O problema é que a gente transfere muito mais o lado

negativo das coisas. Isso também é um erro, é uma fragilidade, é uma característica do

ser humano, mostrar primeiro o lado negati o ou então apontar o lado negativo. Talvez,

reavaliando nossa educação con eguiremo apontar primeiro o méritos ou os pontos

positivos de determinada coisa ou pe oas ou de determinada coisa que a gente gosta.

É muito comum a gente querer um "bem danado" a uma pessoa, se casa e, ao mesmo

tempo, como apresentamos o marido ou a e posa ? Primeiro, os pontos negativos.

Quase nunca apresentamos os ponto po iti os. Se você escolheu é porque existiam

pontos positivos, você viu os pontos positivos, então, porquê não apresentá-Ios ? É a

nossa deficiência como ser humano. A gente apresenta a nossa dedicação a matemática

apresentando antes as dificuldade que superamos para chegar ali. Desse modo,

passamos uma visão negativa da matemática ao invés do lado bonito, do lado positivo

que percebemos na matemática e que todos podem perceber. Penso que isso é um

trabalho muito pessoal, inclusive, da vida e cada um. Há momentos em que

apresentamos esse lado negativo quando estamos vendo tudo preto. Noutro momento,

tomamos consciência disso e começamos a ver a nossa responsabilidade nesse aspecto.

Isso depende do dia a dia de cada um, de como está crescendo também, como pessoa

completa.
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Entrev.: Como se deu sua e colha pelo curso de matemática?

Prof. X-3: Olha, foi até um certo ponto engraçado, porque naquela época, 1965-1966 o

Departamento de Matemática estava começando, fazia pouco tempo, três ou quatro

anos. Fiz vestibular em 66. Houve um protesto até em casa. Mamãe era muito

orgulhosa de minhas notas. Na época, era engenharia que dava mais status, como até

hoje ainda se tem essa idéia de que a engenharia, a medicina e a advocacia são

profissões máximas. Então, a mãe dizia: Ah! Você deveria fazer engenharia que ganha

dinheiro mais fácil etc. e tal. Por que fazer matemática? Na verdade, nem eu sabia.

De 15 para 16 anos, no 10 científico, fiz o curso mirim. Meu primeiro

professor foi Gervásio Gurgel Bastos. Depois ele viajou e foi substituído pelo professor

Marcelo Klein. Na época, eram ambos estudantes mas eu não sabia. Para mim, eram

professores. Professor Gervásio já muito metódico e disciplinado na lousa. O curso

começou em março de 63 e foi até janeiro de 64, sendo que o mirim II foi durante os

meses de dezembro e janeiro. A turma do mirim II se reduziu de 60 para 20 alunos.

Quando terminou o curso o profes or Gervásio, que já tinha regressado, falou que

agora a gente já tinha toda a base para fazer um curso de cálculo I. Resolvi fazer o

curso de cálculo I como ouvinte. Eu tinha 16 anos. Pedi a professora do colégio onde

estudava que considerasse, pois eu teria que faltar algumas aulas de física no primeiro

semestre para fazer esse curso que era interessante e tal e ela me concedeu. Quase

perco o ano por causa da física, mas passei no curso de cálculo I.

Entrev.: Você já participou de algum curso de cunho pedagógico?

Prof. X-3: Não. Foi uma das coisa que me feriu muito, me angustiou durante muito

tempo, depois me acomodei. Eu supunha que a universidade ofereceria isso, quando

não era verdade. Quer dizer, ela supões, pelo fato de uma pessoa "se sair bem" numa

matéria e/ou ser uma boa aluna naquela matéria, seja automaticamente uma boa

professora. Reconheço que tenho vários senões como professora. Tenho um raciocínio
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rápido demais, falo ligeiro e relativamente desorganizada na lousa, quer dizer, escrevo

de acordo com o meu raciocínio. Quando tomo pé de que estou apavorando os alunos,

já terminei a demonstração. Aí, eu sinto aquele "baque danado" quando olho para a

turma e vejo que não acompanharam. Respiro fundo, faço um pouco de relaxamento -

Bom. Vamos demon trar novamente. Em geral, demonstro um teorerna mais de uma

vez; primeiro raciocino como estou me lembrando, depois é que vou me preocupar com

os alunos. Isso se deve a minha paixão pela matemática. Antigamente, isso ajudava o

aluno, mas atualmente a discrepância é tão grande que o alunado não percebe aquilo

que está encantando a gente. Atualmente, estou perdendo o encanto pelas

demonstrações matemáticas. Em assim perdendo, perco o entusiasmo pelo ensino. O

entusiasmo tem essa partezinha negativa.

Entrev.: Por que a grande maioria dos alunos são malsucedido em matemática?

Prof. X-3: Como professor de vinte anos de profis ão já estou apontando alguns erros.

Eu não tive nenhuma ilustração pedagógica de como dar uma aula, como repartir um

conhecimento, como fazer um programa de aula, como procurar os pontos que

interessam àqueles alunos. Porque cada aluno que vem para a gente tem um

determinado interesse ou objetivo na no a matéria. Na maioria das vezes não sabemos

o que é necessário oferecer para ele. Quer dizer, ao longo dos anos a gente vai

piorando. Essa é a minha maneira de ver o que a universidade fez comigo. Eu tenho

também uma parcela de culpa ni o, porque sempre achei, sempre pedi e nunca exigi.

Poderia ter feito um curso de pedagogia ou mestrado em educação, pois sempre me

interessei por isso. Hoje em dia me deparo com uma série de problemas, inclusive com

os próprios professores de matemática de minha filha, da forma como eles ensinam.

Quando procuro ensinar minha filha vejo que ela não entende nada do que eu falo.

Entrev.: Por que na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I há tanta desistência por

parte dos alunos?
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Prof. X-3: Eu considero que os cursos não apresentam a seus alunos a importância

dessa disciplina para sua vida profissional. Hoje em dia é muito difícil a gente

encontrar um aluno que queira estudar por estudar, por amor aos estudos, por interesse.

A marca do nosso período é o consumo. Você só consome o que gosta, o que tem

necessidade ou o que lhe interessa. A visão é consumista. De que adianta estudar

matemática só porque quer estudar matemática, sem nenhum incentivo na vida? Eu

penso que os curso de biologia, física, matemática e tantos outros têm essa dívida para

com seus alunos. ão é obrigação minha, não sou eclética. Penso que os coordenadores

desses cursos não e timularn nos alunos o conhecimento de que aquelas discipinas que

são cobradas têm uma importância muito grande para o curso que estão fazendo. É

preciso que se diga onde erão utilizados os conteúdos estudados.

Uma outra que tão é a mania que os professores têm de enaltecer o que

estão ensinando pela própria dificuldade em que aquilo é apresentado. Uma simples

equação de uma reta -aos meus olhos simplistas - é apresentada como lei da oferta e

procura. Um simples polinômio do 20 grau, não só é apresentado como tal. Apresentam

uma matemática escondida dentro de termos supervalorizados, sofisticados e técnicos.

Por estar presente na sala de aula, perguntei: -Isso aí não é uma equação da reta ? É

sim. Só pra você. -Porquê só pra mim ? Só porque ensino matemática? Se determinada

coisa se comporta como função de uma reta, porque não levar o aluno a ver essa

relação ? Acho que o certo seria apresentar a nomenclatura também matemática para

que o aluno sinta que a equação da reta que ele estudou no 20 grau, em cálculo tem

influência naquele assunto. porque eu não sei economia para transferir isso para o

aluno, porém, o professor de economia sabe, ou pelo menos tem a obrigação de fazer

essa ligação. Eu creio que os alunos aprendem decorando, não percebem essa ligação e

naturalmente conseguem passar nas disciplinas .. Isso se justifica porque não só temos

inteligência matemática. A inteligência da gente é formada por outros fatores. Temos a

memória, o conhecimento humanístico das coisas, o bom senso, a intuição, etc. De uma
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coisa eu estou certa, estamo perdendo terreno. A gente vê o nosso estudo -não sei se

posso usar esse termo- endo avacalhado.

Entrev.:Qual a importância do Cál ulo na formação acadêmica dos alunos?

Prof. X-3: ão ejo o profe ore d outra di ciplinas valorizarem essa correlação.

A física, por exemplo. utiliza muito 0- onteúdo do cálculo na cinemática, na

mecânica, etc., me mo im não apre enta a no a importância ao contrário, somos

desvalorizados. I o tem ido um entra e durante o vinte ano que tenho de ensino da

matemática. A interrelação entre os nossos estudos não e tar sendo valorizada.

Outro dia eu dei um exemplo para os meus alunos do curso de cálculo, da

perfeição das medidads do ser humano. É claro que somos feios, mas as medidas com

que fomos feitos têm um sentido. O tamanho do nosso pé é exatamente o mesmo do

ante-braço. Nosso tamanho tem igual medida que as dos braços abertos. O jogador de

basquete pode ter os braços mais esticados. Às vezes, um tratamento dentário obedece

essa relações para corrigir defeitos naturais. Tudo isso é matemática, a coisa mais linda

do mundo. Se você vai costurar faz todo um trabalho de curva de nível. Você tem um

tecido plano e fazê-lo tomar o formato de seu corpo. Está trabalhando em curva de

nível, isto é, desenhar no plano o que é uma montanha. Se uma mulher tem mais

bustos, quadris mais largos ou cintura mais fina, tudo isso faz relação na hora de se

fazer o corte. Uma costureira ou um alfaiate pode até lhe esconder defeitos físicos. Se

você tem um ombro mais baixo que o outro, ele põe uma almofadinha aqui ou ali para

que seu corpo fique esteticamente dentro dos padrões normais. No curso de costura

você vê a utilidade da espiral no cilindro na hora em que vai cortar o tecido enviesado

para fazer aquele viés que se usa aqui na sua gola. É um tecido com elasticidade que

precisa ser cortado enviesado para economia do empresário. O desperdício é mínimo.

Isso é cálculo aplicado às empresas e também, na sua vida particular de economia

doméstica. Perceber a matemática dentro das situações da vida depende muito do amor
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que você tem por ela. Você cria o amor por olhar essas coisas, essas aplicaçõe . São

estas descobertas na vida que tomam no a disciplina mais gostosa.

Entrev.: Cite, caso exi ta. alguma dificuldade que a tenha impedido de realizar um

trabalho produtivo junto à di iplina Cálculo Diferencial e Integral I.

Prof. X-3: Olha. É a fal de união, de um trabalho de conjunto entre os professores.

Este é um do ponto mai fr gilizados, é um dos fatores responsáveis pelo problema

do aprendizado. Tinguém é perfeito, mas buscamos esta perfeição. Nós somos

complemento do outro em uito coisas. Se um professor trabalha isolado ele

apresenta seus ponto po itivo negativos. Agora, em grupo, meus pontos negativos

seriam cobertos pelo sitivo de meus companheiros e vice-versa. O rigor de um

seria equilibrado pela dedi - mai direta ao aluno, do outro, se pudesse trabalhar de

dois ou três por cadeira. o ornaria aos problemas de relacionamento e das nossa

fragilidades que são normai pela ua existência. Fico acanhada quando não sei mais a

solução de um problema e tenho de procurar um professor X que tenha uma delicadeza

especial comigo e que não fi criti ue por não saber mais resolver aquele problema.

Não deveria haver isso. O ideal eria haver reuniões onde a gente chegasse a um clima

que pudesse dizer: eu não e tou abendo resolver esse problema, como é que faz

mesmo? Ah! é assim? Ah. E tou ntendendo. Outra coisa, não temos que olhar só o

lado profissional. Temos de olhar o lado humano das pessoas, pois todos têm família e

tantos outros problemas para re 01 er. Quando foi a última vez que fizemos nossa

festinha de natal? Onde se encontraram ? Faz tempo que você viu isso. Aquilo

quebrava determinadas diferenças e afastamentos e favorecia um entrosamento maior

entre os professores. Está até bem melhor agora. Parece que estamos voltando aos bons

tempos. Não sei se é porque estamos todos unidos numa decepção geral. Não é só o

sucesso que une, a desgraça bem que também nos unifica. Eu gostaria que nesse

momento de crise do nosso país houvesse mais encontros e menos afastamentos, pois

só assim construiremos um mundo melhor.
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Entrevista com o professor X-4

Entrev.: Quando surgiu seu interesse pela matemática?

Prof. X-4: Desde menino. Comecei a estudar matemática, dando aula particular, com

14 anos. A escolha pela matemática no vestibular foi opção minha. Fiz vestibular,

mesmo, para matemática. Não me arrependo não. A única coisa que acho ruim, hoje em

dia, é ganhar pouco.

Entrev.: Você já participou de algum curso de cunho pedagógico?

Prof. X-4: Não. Os recursos que utilizo para dar aulas foram extraídos da própria

vivência em sala de aula, seja na condição de aluno ou de professor. Meu objetivo é

que o aluno entenda tudo que estou ensinando, Não me importa se preciso repetir

dezenas de vezes determinado resultado. Quero que eles aprendam. Às vezes me sinto

frustrado quando não obtenho o resultado esperado.

Entrev.: Na sua opinião, por que a grande maioria dos alunos são mal sucedidos em

matemática ?

Prof. X-4: É falta de interesse. A dificuldade que eles têm de ver a utilização da

matemática no seu dia a dia.

Entrev.: Por que na disciplina Cálculo Diferencial e Integral há tanta desistência por

parte do aluno?

Prof. X-4: Pela falta de interesse provocada, principalmente, pelo fato de não ser dito

para eles o porquê estão estudando Cálculo. Uma prática que foi muito bem utilizada

aqui na Universidade e que hoje não existe mais, era a de que cada aluno deveria ter

um orientador. Os professores de matemática deveriam orientar os alunos de

matemática. Os da engenharia, por mais disciplinas que viessem a fazer na matemática,



130

teriam que ser orientados pelos professores da engenharia, pois s6 eles teriam uma

visão geral do curso.

Entrev.: Cite, caso exista, alguma dificuldade que o tenha impedido de realizar um

trabalho produtivo junto à disciplina Cálculo Diferen ial e Integral I ?

Prof. X-4: A falta de interesse do aluno az sente entir desmotivado. Mas

procuro superar, fazendo de conta que ele n-o e tão d motivado e sem interesse.

Procuro motivar. Hoje em dia, tem outro agra ante, o alário. O alário da gente é

muito baixo, não condiz com a realidade.

Entrev.: Qual a importância do cá! ulo na formação acadêmica do aluno ?

Prof. X-4: De uma maneira geral não pode ser respondida. ei que para algun cur os

não há tanta utilização, mas para Engenharia, Física, Economia e tantas outras, existe

um campo muito vasto de aplicações.

Entrev.: O que é matemática ?

Prof. X-4: Baseado na afirmação proposta na questão 7 do questionário dos

professores, da sua pesquisa, discordo quando se pretende reduzir a matemática à

16gica. Não concordo também, quando se diz que a matemática é uma construção

formal apoiada sobre regras bem definidas, pois isso é apenas um detalhe da

matemática. A redução da matemática à 16gica é feita nos pontos finais, quer dizer,

quando já se descobriu tudo, já intuiu, quando você vai redigir.

A matemática indutiva e dedutiva são complementos da matemática

principal que é intuitiva. A matemática intuitiva é que dá grandes saltos. Outra coisa

que acho importante é que estes saltos ocorrem quando o cara é novo. O Einstein dizia

que tudo que ele fez na vida descobriu até os 14 anos de idade. Daí em diante ele s6 fez

uma parte que eu digo que é pequena: redigir, formalizar e equacionar. Ele, Einstein,

dizia por que o cara quando é novo tem a capacidade de ousar. Pode chegar a maior
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autoridade na frente dele e dizer "isso é assim", que ele tem a capacidade de discordar.

Agora, quando o cara e tá no e quema e vai fazer determinada disciplina, perde muito a

capacidade de duvidar.

Entrev.: Qual é a ua on e ão de en ino da matemática?

Prof. X-4: ma COl a que a u om a uni er idade é uma coisa chamada "básico",

onde todo mundo é olocado p azer Ol as. o meu tempo, não sei se

você pegou e se tempo voce entrava na _I om quela turma de seus amigos.

Você, todo seme tre fazia di iplina om aquele amigo. Era aquele negócio de você

ter seu grupinho de estudo. Hoje em dia, o cara entra na uni e idade, e ele perder

uma cadeira, nunca mais ele encontrará aquela turma. Aí, fica aquela bagunça. Eu acho

que o básico destruiu a universidade e digo o seguinte: isso foi uma coisa feita de

propósito, porque isso foi feito depois da revolução de 64 para não haver muitas

reuniões dentro da universidade, não haver aqueles grupinhos. Eu sempre ouvi falar

que isso foi feito propositalmente. Uma coisa que poderia ser vista, que você poderia

pesquisar, era de que maneira foi feito em outros países como nos Estados unidos,

Suíça, se lá tem básico ou não. Uma coisa eu acho importante, também, que poderia ser

feita e que levei essa idéia para a pró-reitoria. A gente tentou aqui, tentei com o pessoal

da informática, porque tenho interesse pela informática, é o seguinte: fixar o professor

a um curso. Quer dizer, se você vai dar cálculo para a agronomia e você se dar bem

com o pessoal da agronomia, como eu tenho ligação com o pessoal da informática,

então, eu gostaria que toda disciplina que minstrar fosse para informática. Então, o que

aconteceria, eu ia conhecer melhor o pessoal de lá, ia conhecer o coordenador no seu

dia a dia. Esta experiência eu já tive com eles. De vez em quando a gente se reunia.

Então, aos poucos, eu ficava sabendo de tudo que eles estavam precisando mais,

descobrindo livros que tivessem aplicações ligadas à informática. Tenho certeza de que

a médio ou a longo prazo teríamos mudanças significativas. Agora, não funciona se

estou num semestre com o pessoal da informática, no outro, com o pessoal da

matemática, com um enfoque totalmente diferente, depois de dois anos sou chamado
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para voltar para informática, aí, não tem no mundo quem consiga fazer certo. Um

trabalho diferente que poderia ser continuado a cada semestre é interrompido. Tenho

duas idéias concretas: reativar a relação permanente entre orientador e aluno e a

fixação do professor no curso de sua preferência.



Entrevista com o professor X-5

Entrev.: Quando surgiu seu interesse pela matemática?

Prof. X-5: Eu trabalhava em rádio. O caminho mais natural para mim era fazer direito

já que não existia curso de Comunicação Social, onde hoje sou registrado. É como se

eu tivesse uma outra faculdade, com registro da minha carteira no Ministério do

Trabalho, como radialista. Eu gostava e sempre quis matemática. Nunca tentei fazer

vestibular para engenharia, fiz só para filosofia e matemática, passando para todas

duas. Como aluno no secundário eu gostava de matemática, estudava e comprava os

livros.

Entrev.: Você já participou de algum curso de cunho pedagógico?

Prof. X-5: Já, mas por iniciativa própria, através da literatura especializada.

Entrev.: Por que a grande maioria dos alunos são malsucedidos em matemática?

Prof. X-5: A criança quando tem potencialidade de aprendizagem, está naquela faixa

das séries iniciais e quem vai ensinar matemática ? Quem vai ensinar é uma pessoa que

antigamente procurava o Curso Normal, procurava a Faculdade de Educação porque

tinha medo de fazer física, química, biologia e, principalmente, matemática. Então, as

pessoas que tinham aversão a matemática e a física são as responsáveis pelo ensino dos

conceitos de matemática às crianças. As pessoas que estão ensinando matemática não

são habilitadas, não sabem os conceitos direito. Como consequência, logo cedo, na fase

inicial, a criança já passa a não gostar de matemática e aprende de forma errada.

Se você pegar a base da matemática moderna de Morris Kline vai perceber

que foi necessário quase mil anos para os matemáticos aceitarem a trabalhar com os

números negativos Então, o conceito de número é abstrato e as crianças são obrigadas a

aprender de pronto. Ora, se os matemáticos não aceitaram trabalhar com números

negativos porquê então as crianças devem aceitar ? Além disso, passou-se a usar
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símbolos para representar idéias, o que não é muito fácil para os iniciante . Para ocê

vê como o negócio é complicado, o zero não existia, surgiu muito depois, só ha iam o

algarismos romanos. Então, uma criança pode até ter uma idéia de correspondência de

alguns objetos com os primeiros números reais, mas depois de 10.000 ou 100.000 ela

não tem mais idéia. Eu, por exemplo, não tinha a menor idéia do que seja 10.18 e já fiz

por trabalhar com essas coisas por interesse. Pergunte a uma criança o que é 22 ? Aí ela

responde, 2 x 2. Entende que é isso aqui, ...r 2 ? Aí pega uma maquinazinha e diz 1,14,

não sei se ela está sabendo só porque está mexendo na máquina. O teorema de

Pitágoras é outro exemplo. O professor entra em sala de aula e dentro de 10 minutos

está enunciando e demonstrando um teorema que o cara levou anos e mais anos para

concebê-Io.

Entrev.: Por que na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I há tanta desistência por

parte do aluno ?

Prof. X-5: O aluno já vem totalmente despreparado e começa a encontrar dificuldades

logo no início do curso. Além disso, há o problema da motivação. Via de regra, por

mais que um professor de matemática diga que ela é importante para o que o aluno

pretende fazer, dificilmente um professor de outra disciplina faz o mesmo. Também

tem o problema da aplicação. Se o aluno vê que o cálculo é importante porque se aplica

a outras disciplinas posteriores ou dentro da área escolhida, então ele se sente

motivado.

Um outro problema que merece cuidados especiais é o estudo dos limites.

Para você começar a aplicação de limite logo no início do curso o cara tem que ter uma

boa fundamentação teórica. O negócio tem que marchar paralelo, dar a parte teórica

com rigor de modo que possa até deixar de exigir certos tipos de demonstração que

sejam altamente técnicas. Ao lado disso, fazer aplicações, principalmente aquelas

pautadas no que o cara pretende fazer. As aplicações, enfim, basta o professor procurar.
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Eu, por exemplo, empre falo nas minhas aulas iniciais, para o aluno de

economia, que a matemática vai ser útil aos interesses básicos dele ,tai como

maximizar lucros e minimizar custos. Pegue uma lata de óleo, dessa de Shell ou

Texaco, e veja que elas têm o mesmo formato, porquê? Se você pega uma lata de óleo

Pajeú ou óleo Gálope tem umas que são cilíndricas, outras retangulares, porquê ? Isso

porque a chapa que foi dada para a construção da lata, com modelo e volume

especificado, deve ser cortada de tal maneira que haja o mínimo de desperdício de

material. Então, o objetivo de nosso curso é também chegar a resolver esse tipo de

problema. Depois, apresento problemas para otimizar, que recaem numa função

quadrática, onde a gente pode perfeitamente otimizar este problema calculando o

vértice da parábola, sem nada de derivada, que é assunto de cálculo. Aí, depois eu digo:

Olha! Quando a gente tiver estudado um pouco mais de matemática, nós vamos ver que

temos técnicas mais eficientes e maneira muito mai imple para resolver essse

problema. Quer dizer, a gente aprende um pouco mai de matemática, não para

complicar a nossa vida, mas para encontrar solução mais simples para os nossos

problemas.

Entrev.: Cite, caso exista, alguma dificuldade que o tenha impedido de realizar um

trabalho produtivo junto a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I.

Prof. X-5: Jayro. A gente ultimamente tem ficado tão desmotivado! No início, a gente

pega uma turma completa e ao final de duas ou três semanas já viu que o número de

alunos em sala de aula caiu. Muitos estão ali só com a presença física, querem só

passar. Eu sinto, por exemplo, muita deficiência na formação do 10 grau, não é nem do

20 grau. No cálculo dificilmente você precisa de coisas do 20 grau. Você precisa mais

dos conceitos básicos do 10 grau e eles não estão sabendo. O problema não é porque

não estão sabendo dos conceitos do Cálculo I, mas não saberem operar com as coisas

do 10 grau. E o pior de tudo é que são coisas puramente mecânicas. Operar sem

envolver raciocínio. Quando chega na parte de raciocínio para fazer modelagem dos
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problemas, aí é que eles se perdem. Tenho a impressão que a universidade de eria

interagir muito com o pessoal do 10 e 20 graus, independente da Secretaria de

Educação. Existem colégios dando limite, derivada e integral que eu dou em quatro

meses e os alunos não aprendem, mas que eles tentam é dar em três aulas com um

livrozinho escrito por ele, uma apostilazinha, com seis ou sete folhas. Agora, com que

objetivo ? O coordenador desse colégio me disse que era para quando chegarem na

universidade já terem ouvido falar nisso. Vamos supor que um indivíduo vai fazer

direito, ele vai preci ar dis o que vocês estão ensinando. O cara vai fazer pedagogia,

precisa disso ?

Entrev.: Qual a importância do Cálculo Diferencial e Integral I na formação acadêmica

dos alunos?

Prof. X-5: O Cálculo, como toda matemática, é uma ferramenta básica em qualquer que

seja o setor que você vai atuar. No meu caso, que dou aula em economia, não exagero

em dizer que a formação acadêmica do economista não tem nada a dever, se é que ele

quer fazer pesquisa séria, a do engenheiro, a do matemático. Eu tenho colegas que eram

da matemática, depois fizeram doutoramento em economia usando todo o

conhecimento matemático que eles aprenderam. Recentemente, um ex-aluno meu da

economia que terminou o PHD nos Estados Unidos, está se limitando a fazer curso de

matemática pura porque é importante para o tipo de pesquisa que ele está

desenvolvendo lá.

Entrev.: Qual a sua concepção do ensino de matemática?

Prof. X-5: Eu tenho a impressão que é s6 muito bom senso. Tive excelentes

professores, matemáticos puros, do tipo do Elon Lages, que nunca estudou nada de

pedagogia. Quer dizer, acredito também na possibilidade que ele tenha visto alguma

coisa quando novo, mas depende muito da maturidade.
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A matemática é uma ciência exata. Se você afmnar que um negócio e tá

entre um e dois, isso não tem entido matemático. está mais perto de dois ou de um, ou

está no meio? Tudo é erro. A matemática é um negócio que para ser ensinado a pe oa

tem que saber, não é 6 aber transmitir, mas tem também que saber o conteúdo. É um

negócio que não tem "estou meio febril". Esse negócio não existe, ou tem febre ou não

tem, é uma ciência exata.

Entrev.: Como deve ser ensinada a matemática?

Prof. X-5: A princípio, você pode partir de um problema, daí começar a motivar os

alunos a descobrir quais são as variáveis inerentes a esse problema. Mas, ao lado disso,

precisa-se de toda essa fundamentação teórica. A coisa seria dividir o problema em

duas etapas: a primeira é quando você apresenta o problema, analisa e vislumbra uma

solução. A segunda, quando chega a formalizar o problema em termos matemáticos. A

partir daí você resolve, quer dizer, a parte mecânica seria praticamente a solução em si.

Já passei um problema para os alunos do Curso Mirim onde eu pedia a menor distância

para ir de um ponto A para um ponto B, onde ambos estavam sobre um cone, e eles

resolveram perfeitamente, s6 que não tinham conhecimento suficiente para dar uma

demonstração matemática, uma demonstração analítica do problema.

Entrev.: Qual a sua concepção de matemática?

Prof. X-5: Eu cheguei a uma conclusão que é uma atividade totalmente autônoma e

auto-suficiente, criada pela intuição do homem.
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Entrevista com o professor X-6

Entrev.: Faça um histórico de ua ida acadêmica-profissional.

Prof. X-6: Talvez eu não tenha começado a e tudar matemática por vocação, e sim, por

condição. Eu queria entrar na unive id para e tudar eletrônica. Tive dois

problemas: o primeiro é que não ha ria ur o e eletrôni a e o egundo, é que todos os

cursos que tinham mai afinidade om eletrônica eram diurno e eu trabalhava durante

o dia. Por conta di so, tive que e colher um cur o noturno. Por força das circunstâncias

escolhi matemática. Pensei, quando tiver tempo vou fazer o que quero. Até hoje não

tive tempo. Fui um aluno que estudou com muita dificuldade. Trabalhava durante o dia

e estudava à noite, mas sempre fui bom aluno. Nunca tive reprovação como aluno de

graduação, nem tampouco como aluno de mestrado que fiz aqui na UFC. Comecei a

dar aulas aqui na Universidade. Não fui professor de 10 e 20 graus. Quando iniciei o

mestrado comecei a dar aulas de matemática como professor colaborador. Quanto a

minha maneira de ensinar, acho que tem origem na própria vivência com os bons

professores com os quais estudei e que procurei me espelhar. Eram professores

organizados e que aprendi a admirar. Outra influência veio do estudo em grupo. Você

era obrigado a ir ao quadro e se esforçava para fazer uma boa apresentação.

Entrev.: Você já fez algum curso de cunho pedagógico?

Prof. X-6: Não.

Entrev.: Na sua opinião, por que a grande maioria dos alunos são malsucedidos em

matemática ?

Prof. X-6: Para mim, ISSO se deve a falta de interesse pela profissão. Às vezes as

pessoas têm interesse mas falta base. A maioria dos alunos que se dedicam a essa área

(matemática) são alunos de baixa renda. Em geral, não têm uma boa preparação no

ensino de 10 e 20 graus. A pessoa, achando dificuldade aí, recua, ou então tem de
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dificuldades gerada durante a formação de muito matemáticos.

Entrev.: Por que na di ciplina Cál ulo Diferen ial e Integral I há tanta desistência por

parte do aluno ?

Prof. X-6: I o aí tem uma érie de on eqüên i . Tem o problema da base. A

quantidade exce i a de aluno em ala de aula prejudi a muito o ensino, não havendo

como trabalhar indi idualmente o problemas daquele que apresentam deficiências.

Condições física das salas de aulas. A estrutura, de um modo geral na Universidade,

contribui muito para o alto índice de reprovação. Além dis o, po o citar a falta de

entrosamento entre os professores da mesma disciplina.

Entrev.: Cite, caso exista, alguma dificuldade que o tenha impedido de realizar um

trabalho produtivo junto à disciplina Cálculo Diferencial e Integral I.

Prof. X-6: No meu caso particular é o do livro que estou escrevendo. Já que eu não

tenho grandes lucros escrevendo livros. Isso se deve a função da estrutura da

universidade que não ajuda em nada. Estou escrevendo um livro, deveria minha parte

se limitar a escrevê-Io, mas estou sendo datilógrafo, desenhista, financiador, até agora.

Outra dificuldade é aquela relativa ao apoio de material. Não se consegue questionários

datilografados de boa qualidade, etc. Tudo isso contribui para o mau desempenho do

nosso trabalho.

Entrev.: Qual a importância do Cálculo na formação acadêmica dos alunos?

Prof. X-6: Além da base matemática, a gente poderia citar o desenvolvimento mental

do aluno, a cultura que ele adquire na área da matemática. É mais um ramo da

matemática que o aluno tende a se habilitar na resolução de problemas. A importância

da solução de problemas no desenvolvimento do indivíduo, ninguém duvida.
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Entrev.: o que é matemática?

Prof. X-6: Para se poder dizer o que é matemática, a gente podia dizer assim, o que é

história ? Então, para mim, história é o cara ter conhecimento e cultura sobre o

passado. Então, o que é matemática para o indivíduo, seria algo mais que isso. Quer

dizer, além dele ter conhecimento sobre os problemas das pessoas, tem cultura naquela

área. Todo desenvolvimento que a matemática consegue fazer no indivíduo é através do

estudo da lógica. Voltando ao ponto inicial, a matemática, para mim, é fruto da própria

intuição do homem.

Entrev.: Qual a sua concepção de ensino da matemática?

Prof. X-6: Meu pensamento, inclusive, é um pouco diferente da corrente que existe aí.

O pessoal tenta ensinar matemática a partir de fatos históricos e nada mais é do que

uma abordagem dos problemas particulares para generalizar. Já acho que os conceitos

devem ser dados, a partir daí se desenvolva os problemas particulares. Não sei que

corrente é essa, mas se enquadra com o meu pensamento a respeito do ensino da

matemática.
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Entrevista com o professor X- 7.

Entrev.: Como surgiu seu interesse pela matemática?

Prof. X-7: Meu interesse surgiu pela observação de que ela explicava uma série de

coisas. Quando vi que a física explicava as coi as por meio da matemática. Isso ocorreu

ainda no 10 grau. Foi quando comecei a e tudar fí i a por minha conta pelo livro do

Blackwood. Meu interesse começou aí. E tudei engenharia té o 40 ano. O fato de

ensinar matemática era porquê foi o canal natural que en ontr i para utilizá-Ia em

alguma coisa. Poderia ter sido um pe qui ador e bem que. e' mai prazer de

ensinar do que pesquisar.

Entrev.: Você já participou de algum curso de natureza pedagógica?

Prof. X-7: Já, de vários. Aqui. Fora do Brasil. Nos Estados Unidos participei de uma

espécie de simp6sio nacional sobre o ensino da matemática.

Entrev.: Por que a grande maioria dos alunos são mal sucedidos em matemática?

Prof. X-7: Não concordo com essa afirmação. A grande maioria se dá mal em

matemática. A matemática tem um problema muito sério com ela própria. Para você

enxergar a beleza da matemática tem que depender muito tempo para chegar lá. Os

professores não têm a devida calma para ensinar aos alunos até chegar a beleza, demora

muito. Não é como na física que você vê a beleza na primeira aula. A matemática

demora muito para chegar em beleza, não só estética, mas também de explicar as

coisas.

Entrev.: Por que na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I há tanta desistência por

parte dos alunos ?

Prof. X-7: Para responder esta questão deve-se levar em conta que há muitos fatores

envolvidos. Não é com uma resposta simples, de 5 minutos, que vou lhe responder.
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Meu ponto de vista nesse fator predominante, falta de base. Não adianta dizer p

aluno que derivada é o coeficiente angular da reta tangente se ele não sabe o é

coeficiente angular. Ele não entende, não percebe o que está dizendo. Não adianta le n

livro porque também não vai entender. Quer dizer, a base que ele necessita para

entender a matemática uperior, que começa com o cálculo, não tem condição de

entender.

Entrev.: Cite, caso exista, alguma dificuldade que o tenha impedido de realizar um

trabalho produtivo junto a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I.

Prof. X-7: Praticamente todo semestre faço algumas variações no curso para ver se com

isso consigo alguma coisa. S6 para dar urn exemplo,no semestre passado consegui dar

um curso de cálculo I sem limites, s6 introduzindo derivada como coeficiente angular

da reta tangente. Partindo daí observei que a teoria dos limites é o maior impecilho do

Cálculo I. É uma parte delicada e o aluno não percebe. Sei que o importante não é o

limite e sim, a derivada. Mas, mesmo assim, o índice de aprovação foi muito baixo.

Entrev.: Qual a importância do Cálculo Diferencial e Integral na formação acadêmica

dos alunos?

Prof. X-7: Muito importante, não só pelo fato de ser urna entidade matemática, quer

dizer, um processo mental que possa desenvolver uma técnica e para explicar urna série

de fenômenos naturais, mas também, no sentido de filosofia de educação, no sentido de

você se organizar, organizar o raciocínio.

Entrev.: O que é matemática?

Prof. X-7: Essa pergunta o que é matemática é a mesma coisa que alguém perguntar

para você o que é música. É uma pergunta que você sabe tanto que dificulta dar urna

resposta com uma abrangência completa do que é música. Inclusive existe certo tipo de

música que nós não sabemos que é música, mas onde chegamos vamos conceituá-la



como música, sem nunca termo ouvido. A matemática também é assim. gora. om

relação as três correntes citad : logici mo, fonnalismo e intuicionismo, a maneira

como concebo a matemática não e enquadra em nenhuma das três. Se não quiser que

eu classifique de outra maneira, ou mai intuicioni mo.

Entrev.: Qual a sua concepção de en ino de matemáti a ?

Prof. X-7: Essa pergunta é mai imple que anterior. En ino de matemática se

fundamenta em ensinar ao aluno determinada técnicas para erem utilizadas por ele no

decorrer de seu curso escolhido. Então, ensinar matemática para um aluno de medicina

é ensinar técnicas para ele usar em medicina. Isso é ensino de matemáti a.



Entrevista com o professor Y-1.

Entrev.: O conteúdo da di ciplina Cálculo Diferencial e Integral I tem alguma aplicação

direta na sua disciplina ?

Prof. Y-1: O que eu a ho do ál ulo orno pré-requi ito para esta disciplina é a

arrumação mental que ele faz na abeça do e tudante que ai po teriormente usar a

disciplina Tipos e Estrutura de Dado. Por que i o? Porque e a disciplina, na

verdade, diz respeito ao trabalho com determinada entidade matemática. m tipo de

dado é um modelo matemático. É um modelo matemático para repre entar dados. E o

que é dados? Dados é a representação física de um evento. O evento é qualquer coisa

que acontece na natureza. Então, o que vai ocorrer na verdade; o cidadão que trabalha

na área de informática, o principal método dele é a modelagem de dados. Como ele faz

a modelagem de dados? Ele observa o que acontece na natureza e, em seguida, tenta

adaptar o que observou a certas entidades matemáticas já existentes e já estudadas.

Naturalmente, possuem uma série de propriedades que, além de serem conhecidas,

dentro das mesmas já existe um conjunto de regras de manuseio. Por exemplo, tem um

tipo de dado, assim, muito importante e muito famoso chamado de vetor. Claro, vetor é

um assunto muito mais colocado na álgebra linear do que no cálculo, mas acontece que

o cálculo usa vetor mais precisamente no Cálculo Ill. Agora, essa noção de função, por

exemplo, é importante porque na verdade, apesar do cidadão já ter estudado isso no

segundo grau, ele tem um aprofundamento no cálculo. E de forma natural, quando falo

em tipos e estruturas de dados preciso ter aquela noção de função bem arranjada na

cabeça do cidadão, principalmente a estória da dependência funcional quando digo o

seguinte: esse modelo de dados corresponde àquele evento que está sendo estudado na

natureza. Essa correspodência, seja um a um, por exemplo, é muito interessante porque

posso, inclusive, classificar os meus eventos exteriores dentro de determinadas famílias

de tipos e dados que são estabelecidos. Bom, naturalmente, o vetor foi o exemplo,

assim mais imediato que apareceu, mas existem outros exemplos como os tipos de
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dados que eu chamaria de dado numéricos. Quando se fala dentro da programa ão do

computador, o dado numérico pode ser colocado de duas maneiras diferente . po o ter

o número inteiro ou o número real. Cada um deles é um modelo de dado que

representa um evento di tinto. Por exemplo, posso utilizar um número inteiro em

indexadores de laço do me mo jeito que posso usar números reais como resultado de

determinada operações matemáticas. Vou calcular uma função trigonométrica de um

arco, realizar um cálculo estatístico de qualquer natureza, vai me sobrar um número

real. E e eu vou repetir este método muitas vezes preciso de um número inteiro para

efetuar o controle da repetição. Estes aí são os modelos de dados. Você diz, ah! mas

são coisas muitos simples. Tá certo, são coisas muito simples. Agora, o que acontece

com a noção que se te~ disso aí no cálculo ? Inclusive aquele modelo de números

reais, o modelo de números irracionais colocado no cálculo como sendo o limite de

uma determinada sequência de irracionais. Aquilo ali, como eu disse, é algo que é

muito importante para poder consolidar a idéia que o cidadão tem a respeito do que é

realmente um modelo numérico. Porque é uma noção até um certo ponto intuitiva

porque vai ser colocada na cabeça da pessoa desde quando ela começa a entrar na

escola, mas sempre fica assim, aquele negócio meio vago e o cálculo ajuda a consolidar

esse fato.

Quer dizer, acho que é essa a importância do cálculo. Acredito que uma

contribuiçào adicional que o cálculo possa dar ainda mais para melhorar a utilização

dele, mesmo que seja indireta nessa disciplina, diz respeito ao seguinte: colocar muito

exemplos de aplicações usando o cálculo. Quer dizer, cada vez mais aproxima o

cálculo do dia a dia das pessoas e modelos dos mais variados e possívei evento a

ocrrerem. Claro que eu tenho de demonstrar o teorema do valor médio, porém como

posso dizer para que erve o teorema do valor médio na prática ? O que ele ignifica,

por exemplo, numa operação financeira, num fenômeno social, num fenômeno fí ico?

Essa associação não é coisa muito simples de fazer porque isso requer trabalho, requer

tempo. Em geral, você tem alguns exemplos que são trazidos dos livros. Acho que os
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americanos, nesse aspecto, são excelentes. Um dos que melhor exemplificam as coisas

no caso do senso prático. Mas eu acho que esse senso prático é o que às vezes, nos

falta. Na medida em que você coloca o senso prático maior no aluno, então eu acho que

a contribuição do cálculo passa a ser magnífica. Essa aí é uma coisa que é realmente

relevante.

Entrev.: O que é um indexador de laços?

Prof. Y-1: Se você diz, quero calcular o valor ele Il com tal aproximação. Eu tenho

duas maneiras de parar, porque tenho de de repetir várias vezes uma érie de cálculos,

quer dizer, tem um critério de parada. Meu critério de parada pode er o eguinte: vou

repetir dez vezes aqui, pegar uma fórmula qualquer do Il, por exemplo, uma fórmula

daquelas que você pega lá no cálculo de resíduos e tenta fazer um programazinho de

computador, uma função contínua que dê o Il. Há vários exemplo di o aí na praça.

Você pega esse negócio e diz, bom, eu vou calcular aqui, fazer dez cálculo , dez

repetições. Então, um indexador serve exatamente para contar. Um indexador é um

contador, como a gente coloca. Os números inteiros são muito utilizados nis o daí,

como contadores. Eles são utilizados também como endereços de registros de arquivos

de disco e têm uma série de utilização assim importantíssima. Os números inteiros são

importantíssimos. Além de outros fatos, por exemplo, você usa o número inteiro e a

própria aritmética inteira na geração de números aleatórios. São coisas mais

específicas, mas é igualmente interessante. O número inteiro é realmente importante e o

número real também, como um resultado intrínseco das operações que vão er

realizadas nas coisas. Não quer dizer que os números inteiros, também não possam ser

resultado intrínseco de operações quando você vai fazer uma contagem. Quantas

pessoas com saldo maior eloque dez mil têm uma agência bancária? Então, o resultado

será um número inteiro, seguramente. Eu acho que a contribuição do cálculo é

importantíssima nesse aspecto. O manuseio que se faz nesse tipo de modelagem é

realmente uma coisa interessante. Acredito que no caso específico do pessoal do
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computador se pudesse er dado algum ênfase também em matemática finita, porque o

cálculo é a matemática infinitesimal. Pode ser que exi ta alguma disciplina, uma coisa

mais pra frente que fale um pouquinho disso. Talvez um complemento para o cálculo,

especificamente para a área de informática, pudesse ser i o. Coisas que você

realmente trabalhe especificamente em cima de número inteiro na intenção de

mostrar ao cidadão que o que ele sabe utilizar, na verdade, ão número inteiros. Todas

as outras coisas são, de fato, modelos a partir dos inteiros. Quer dizer, esta idéia é

realmente importante que eu creio não estar muito fmne na cabeça do meninos. Talvez

esta idéia somente se encontra mais difundida na mente de quem estudou matemática.

Aqui mesmo na computação você tem dois aspectos da matemática para contemplar,

inclusive na disciplina de Bancos de Dados, você vê isso muito claramente. Os

modelos de dados que se utiliza em computação até algum tempo atrá , eram modelos

tipicamente geométricos, eram modelos hierárquicos, baseados em árvore e modelo de

redes, embasados em gráficos mais generalizados. Na verdade, tanto uma coisa como a

outra, são gráficos. Os gráficos têm origem geométrica, mas que hoje em dia tem o

estudo algébrico extremamente amplo. Modernamente, os bancos de dados são

melhorados através do chamado modelo relacional que é um modelo tipicamente

algébrico. Tudo isso realmente é álgebra. Uma visão algébrica do mundo é importante

para os alunos porque a visão geométrica do mundo é importante para os alunos porque

a visão geométrica é muito mais sensível, muito mais intuitiva. Quando você começa a

falar álgebra linear nisso, eu acho importante. Quando começa a falar em espaço de

quatro dimensões, se o cidadão não tiver o mínimo de preparo ele fica maluco. Agora. é

muito fácil você dar exemplo disso. Você tem um fenômeno aí com dez, quinze e vinte

dimensões com a maior facilidade. Eu não vou nem falar de modelos físicos que você

coloca em infinitas dimensões. Basta você usar o cálculo das variações para calcular

essa laje sobre a qual estamos em cima neste momento, isto é que os engenheiros fazem

às vezes, sem saber.
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Entrev.: a sua opinião, como deve er dado o cálculo para os alunos de computação.

Com menos rigor e mai intuição e aplicação?

Prof. Y-1: Bom. Eu acho que o rigor é importante. O rigor não pode ser negligenciado.

Agora, eu acho que e e rigor deve o tanto quanto possível er imediatamente aplicado.

Você mo tra uma coi a assim profundamente teórica e, em eguida, diz: olha, você tá

vendo e e negócio aqui, eu aplico nesse fenômeno. Porque na área de computação é

exatamente assim. Você mostra um modelo extremamente teórico, aí, de repente, põe o

modelo para funcionar. O pessoal tá muito acostumado com e e fato e é pra isso que

são treinados. Porque precisa que o aluno que vem estudar computação tenha

capacidade de abstração. Ele tem que criar essa capacidade de ab tração e de repente,

colocá-Ia para funcionar. Quer dizer, o grande mérito da hi tória é i o o grande

antagonismo é esse. Quem não tiver esse talento não pode trabalhar ne a área.


