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Resumo: O projeto em questão tem como objetivo 

analisar os erros cometidos pelos alunos nas provas de 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3 partindo 

do ponto de vista da didática francesa e da educação 

matemática que possuem o erro como temática de 

investigação. Pretende-se com este projeto mapear os 
erros cometidos com mais frequência pelos alunos nas 

avaliações, e em seguida investigar as causas e origens 

desses erros e, por fim, indicar, na medida do possível, 

caminhos para dirimi-los. 

 

1. Introdução 
Nos últimos dez anos, aproximadamente, o número 

de matrículas no Ensino Superior, praticamente dobrou, 

saltando de 3,5 milhões para 7 milhões. Em relação aos 

concluintes, o número aumentou quase 2,5 vezes, 

passando de 470 mil para 1,05 milhão. Apesar do 

aumento significativo neste período, se compararmos 

com o número de matrículas, concluiremos que menos 
de 15% terminam o curso de graduação. A evasão 

escolar pelos mais variados motivos (pessoal, 

profissional, financeira, pedagógica etc.) e a alta taxa de 

reprovação nas disciplinas dos primeiros semestres, 

consequência, muitas vezes de uma formação precária 

na Educação Básica, são alguns dos fatores que podem 

contribuir para o baixo índice de concluintes na 

Educação Superior.  

Assim, a pesquisa em questão tem como foco 

abordar os erros cometidos pelos alunos nas avaliações 

da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3 de 

modo a orientar professores e alunos a trabalharem esse 
problema, tornando a experiência no ciclo básico menos 

turbulenta, além de usar a análise de erros como uma 

ferramenta de aprendizagem.  

 

2. Objetivos 
Este projeto tem como objetivo analisar os erros 

cometidos pelos alunos nas provas da disciplina de 

Cálculo Diferencial e Integral 3, do departamento de 

Matemática, ministrada no terceiro semestre do curso de 

graduação em Engenharia. Pretendemos, inicialmente, 

mapear os erros cometidos pelos alunos nas avaliações, 

investigando, em seguida, as causas e as origens destes 

erros, indicando, na medida do possível, caminhos para 

dirimi-los. 

 

3. Metodologia  
Partindo do ponto de vista da Didática (Matemática) 

Francesa, foram separadas, de forma aleatória, provas 

da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3 da 

Instituição Centro Universitário da FEI. A amostra 

coletada foi de 50 provas P1, do primeiro e do segundo 

semestre de 2014, período noturno. A seleção da 

amostra foi ocorreu a partir da função 

ALEATORIENTRE( ) do Excel.  

Até o presente momento foram analisadas as provas 

do período noturno, do ano letivo de 2014, mais 

especificamente a questão que estuda o caráter 

(convergente ou divergente) de duas séries numéricas 

positivas. As questões analisadas foram separadas em 

três categorias correta, parcialmente correta e incorreta. 
Das provas analisadas 42,5% estavam correta, 10,75% 

parcialmente correta e 46,75% incorreta.   

Na sequência do projeto serão analisadas as provas 

P1 do primeiro e segundo semestres de 2014, do período 

matutino. Por fim, investigaremos as possíveis origens e 

causas dos tipos de erros encontrados nas amostras.  

 

4. Conclusões  
Os resultados preliminares nos mostram que grande 

parte dos erros cometidos pelos alunos possui relação 

com os conceitos matemáticos trabalhados na Educação 

Básica, dentre eles as operações de potenciação e de 

radiciação, nos fazendo indagar se os motivos que 

acarretam tais erros são oriundos da falta de atenção, do 

nervosismo durante as avaliações ou lacunas conceituais 

nas disciplinas básicas.  

 

5. Referências 
[1] Bardin, L., Análise de Conteúdo, tradução de Luís 

Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 

2011. 

[2] Cury, H. N.; Bisognin, E.; Bisognin, V.  A análise de 

erros como metodologia de investigação. In: ProfMat, 

2009, Viana do Castelo-Portugal. ProfMat2009. Lisboa: 
APM, 2009. v. 1. p. 1-12. 

[3] Cury, H. N., Análise de erros: o que podemos 

aprender com as respostas dos alunos. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007. 

[4] Borasi, R.; Reconceiving mathematics instruction: A 

focus on errors. Norwood, NJ: Ablex, 1996. 

 

Agradecimentos 
À instituição Centro Universitário da FEI pela 

concessão da bolsa de Iniciação científica. 

 
1 Aluno de IC do Centro Universitário da FEI (ou 

FAPESP, CNPq ou outra) 


