
REVISITANDO O ENSINO DE CÁLCULO NO BRASIL 
 

Thainá Maluf 1, Elenilton Vieira Godoy2
 

1,2 
Centro Universitário da FEI 

thata.maluf@hotmail.com e egodoy@fei.edu.br 

Resumo:  O  projeto  em  questão  realiza  um  estudo 

sobre o estado da arte do ensino de Cálculo no Brasil 

objetivando expandir as discussões sobre o seu processo 

de ensino e aprendizagem. O estado da arte pesquisa teses   

de   doutorado   e   dissertações   de   mestrado defendidas 

no Brasil nos últimos 30 anos, a partir do Banco de Teses 

e Dissertações da CAPES. Atualmente, o projeto já 

selecionou 74 pesquisas sobre a temática de investigação 

e  os  resultados estão sendo tabulados e analisados. 

 

1.  Introdução 
Pesquisas   desenvolvidas   na   área   de   Educação 

Matemática no ensino superior apontam para o fato de 

que  o  alto  índice  de  reprovação,  na  disciplina  de 

Cálculo, ocorre devido à prática metodológica 

tradicional, que tem sua base nas aulas expositivas 

teóricas, isto é, definições, teoremas, propriedades, 

exemplos e exercícios [3]. Sendo assim, o ensino do 

Cálculo  acaba  sendo  algoritmizado  e  a  sua 

aprendizagem se reduz, consequentemente, à 

memorização e à aplicação de uma série de técnicas, 

regras e procedimentos, que também terminam por 

algoritmizá-la. O professor, neste cenário, passa a 

valorizar no ensino os conteúdos e a privilegiar as 

técnicas de aula expositiva para “transmitir” o 

conhecimento e, por isso, as avaliações são feitas para 

verificar o grau de assimilação das informações que os 

alunos conseguiram reter [3]. 

Os   fatores   expostos   acima   mais   a   formação 

deficiente e inadequada, na Educação Básica, 

determinam altos índices de reprovação e evasão. Palis 

constatou, em seu estudo, que o  Cálculo deveria 

promover o interesse pela área técnico-científica, mas 

contrariamente, ele  acaba sendo uma barreira para o 

acesso profissional nessa área, gerando com isso, um 

importante desperdício de capital potencial [3]. Essa 

constatação  potencializou  o  interesse  por  investigar 

como poderia ser o ensino da Matemática na Educação 

Superior com o intuito de incentivar os estudantes de 

graduação a desenvolver pesquisas na área técnico- 

científica. 

 

2.  Metodologia 
Neste sentido, o projeto, em andamento, realiza uma 

pesquisa sobre o estado da arte do ensino de Cálculo no 

Brasil, com a intenção de abrir um leque de opções para 

discutirmos as diferentes possibilidades do seu ensino, 

tornando-o,  efetivamente,  uma  ferramenta  poderosa 

para promover e incentivar a área tecnológica. 

As pesquisas conhecidas como “estado da arte” ou 

“estado  do  conhecimento”  são  definidas  como  de 

caráter bibliográfico e com o desafio de mapear e de 

discutir   uma   determinada  produção  acadêmica  em 

diferentes campos do conhecimento, tentando responder 

que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 

privilegiados em diferentes épocas e  lugares, de  que 

formas e em que condições têm sido produzidas certas 

dissertações de mestrado e teses de doutorado (objeto da 

nossa investigação) [2]. Também são reconhecidas por 

realizarem uma metodologia de caráter inventariante e 

descritivo da produção acadêmica e científica sobre o 

tema que busca investigar. O banco de dados que está 

sendo acessado para realizar a busca das dissertações e 

teses é o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

 

3.  Resultados 
Até o presente momento, selecionamos 74 pesquisas 

a partir das palavras-chaves “ensino de cálculo” (22), 

“derivada” (6), “derivada em cálculo” (6), “integral em 

cálculo” (11), “limite em cálculo” (6), “otimização em 

cálculo” (1), “cálculo diferencial e integral” (18) e “taxa 

de variação” (4). Ao longo do projeto outras palavras- 

chaves ainda serão averiguadas, tais como, “derivada e 

integral”, “problemas de máximos e mínimos”, 

“derivadas parciais”, “séries numéricas”, “séries de 

funções”, “equações diferenciais”. 

 

4. Conclusões 
Os  resultados  preliminares  nos  mostraram  que  o 

enfoque   dado   privilegia   aspectos   relacionados   à 

mudança na metodologia de ensino do professor; à 

análise das dificuldades dos alunos; aos processos 

mentais envolvidos no aprendizado; à análise de livros 

didáticos e, por fim, à formação de professores. 
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