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Resumo: O projeto visa elaborar um esboço do ensino 

da Matemática nos cursos de Engenharia do Centro 

Universitário da FEI, analisando o papel da Matemática 

e do seu professor em uma sociedade em contexto de 

mudança. A construção do esboço ocorreu a partir de 

entrevistas realizadas com professores convidados do 

departamento de Matemática sob a ótica metodológica 

da História Oral. Refletimos acerca do exercício lógico 

proporcionado pela Matemática e do vínculo dos 

docentes com a disciplina e a Instituição de ensino.  

 

1. Introdução 
Em um momento onde os olhares estão voltados ao 

Ensino Básico, tem-se também a necessidade de 

investigar o papel exercido pela Matemática no Ensino 

Superior, tendo em vista os poucos estudos focalizados 

nesta parcela do ensino. 

Sendo o curso de Engenharia da área das Ciências 

Exatas, como a Matemática, indaga-se a razão dos altos 

níveis de reprovação em matérias básicas dessa área, 

podendo inclusive ser motivo de desistência do curso 

por parte dos calouros. Seria a Matemática, portanto, 

apenas um obstáculo para os alunos ingressantes? Que 

papel ela teria na formação profissional destes? Ainda, 

que papel possui o professor nessa formação? 

Com as tecnologias atuais e a rápida troca de 

informações, tem-se uma sociedade cada vez mais 

dinâmica, em busca do “novo”. Como isso afeta o 

ensino da Matemática? Como foi se desenvolvendo o 

ensino da Matemática ao longo das últimas décadas, 

especialmente no CUFEI, instituição foco da pesquisa? 

Este projeto dá um passo na direção do estudo de 

diversas questões referentes ao Ensino Superior, abrindo 

outras perspectivas para análise e criando mais 

possibilidades e temas para trabalhos futuros. 

 

2. Metodologia 
Para a análise de tais questões, utilizou-se a 

metodologia da História Oral, que é um método de 

pesquisa que privilegia a realização de entrevistas com 

pessoas que participaram de, ou testemunharam 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como 

forma de se aproximar do objeto de estudo [1]. A partir 

dos depoimentos colhidos e do auxílio de outras fontes 

bibliográficas, explora-se os temas e as indagações 

propostos pelo projeto.  

Primeiramente, foi realizado um estudo das questões 

a serem investigadas e, portanto, dos depoentes a serem 

escolhidos. Decidiu-se convidar para as entrevistas os 

professores do Departamento de Matemática do Centro 

Universitário da FEI que iniciaram suas atividades na 

Instituição entre as décadas de 60 e 70 e fazem parte do 

corpo docente até os dias atuais. A riqueza dos 

depoimentos destes professores pode ser percebida em 

suas falas sobre, por exemplo, o percurso das disciplinas 

de Matemática ao longo das últimas décadas; as 

transformações ocorridas na relação professor e aluno, 

bem como do aluno com o conhecimento matemático.  

Ao todo, foram realizadas oito entrevistas, sendo 

uma delas tomada como “entrevista piloto”, com um 

professor que, apesar de não se enquadrar no critério 

utilizado para escolha dos depoentes, possui ampla 

experiência no Ensino Superior e também no CUFEI. 

 

3. Resultados 
Por traços comuns entre os depoimentos, pode-se 

destacar que a Matemática exerce maior papel como 

ferramenta do que como base de conhecimento técnico. 

Além disso, o exercício lógico proporcionado a partir do 

estudo da disciplina, chamado de “pensar matemático”, 

apresenta-se importante para a formação de um 

Engenheiro, que cada vez mais necessita de 

competências e habilidades desenvolvidas pelo 

conhecimento matemático, para a resolução de 

problemas e o gerenciamento de projetos. 

Ademais, percebeu-se que o alto nível de reprovação 

nas disciplinas de Matemática não é algo recente, pois 

observou-se que este é um fenômeno recorrente há 

décadas e que, necessariamente, não tem relação direta 

com o dinamismo atual da sociedade e a mudança do 

perfil do alunado ao logo dos tempos. Pelo rumo 

tomado nas entrevistas, constatou-se um forte vínculo 

entre os professores, a profissão, a disciplina e a CUFEI. 

Esta é uma questão interessante que pode dar margem a 

pesquisas posteriores e a outras análises. 

 

4. Conclusões 
A pesquisa revelou importantes aspectos tanto sobre 

o ensino da Matemática e o seu papel, quanto o papel do 

professor e a sua relação com o processo de ensino e 

aprendizagem. O projeto identificou questões e aspectos 

que podem ser explorados futuramente acerca do 

exercício da docência.  
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