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Resumo: O presente projeto tem como objetivo 

analisar os erros cometidos pelos alunos do curso de 

Engenharia nas provas da disciplina de Geometria 

Analítica. Do ponto de vista metodológico, o projeto é de 

natureza qualitativa, no entanto, utilizar-se-á 

procedimentos estatísticos para o delineamento da 

amostra. Pretende-se com este projeto, inicialmente, 

mapear os erros cometidos com mais frequência pelos 

alunos nas avaliações, em seguida, investigar as origens 

e causas destes erros e indicar caminhos para dirimi-los.  

 

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

de matrículas no Ensino Superior 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% 

terminaram o curso de graduação. A evasão escolar 

pelos mais variados motivos 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. 

      A discussão que pretendemos encaminhar tem como 

centro preparar os alunos ingressantes para enfrentar o 

curso de graduação em Engenharia com o mínimo de 

compreensão e criticidade possível, em um cenário, que 

evidencia que muitos estudantes chegam, a esta etapa da 

escolarização, com grandes lacunas conceituais nas 

disciplinas básicas.  

2. Metodologia 
O Centro Universitário da FEI, em seu arquivo morto, 

guarda as provas dos últimos dois semestres letivos, e, 

neste sentido, selecionamos quatro amostras, cada uma 

representando, aproximadamente, 10% do total de provas 

P1 do primeiro e segundo semestres de 2014, dos 

períodos diurno e noturno a partir da função 

ALEATORIONTRE do Excel, uma vez que tínhamos 

uma planilha do Excel que continha o nome, o número, o 

curso, as notas das provas. A partir disso, organizamos os 

números de matrícula em ordem crescente e em seguida, 

utilizando a função ALEATORIOENTRE, selecionamos 

as nossas quatro amostras.  

O tratamento dos dados foi realizado conforme Cury 

(2009), a partir das conceituações feitas por Bardin 

(1979) sobre a análise de conteúdo. Bardin (1979, apud, 

Cury, 2009) assinala a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados como sendo as 

etapas básicas para o trabalho. Cury (2007) adapta o 

método de Bardin (1979) para analisar os erros cometidos 

pelos estudantes: ”…separamos [as respostas] em 

totalmente corretas, parcialmente corretas e incorretas, 

fazendo a contagem do número de respostas de cada tipo. 

Em um próximo passo, aprofundamos a análise, 

realizando a unitarização e categorização das respostas. 

Nesse momento, o pesquisador já produz uma 

interpretação dos dados[...]. Já na fase de tratamento dos 

resultados, as categorias são apresentadas por meio de 

quadro com indicação de frequência e percentagens[...]. 

A partir dessa compreensão mais aprofundada, pode-se 

utilizar os resultados da investigação com fins teóricos ou 

práticos. ” (Cury,2009, p.3) 

3. Resultados e Conclusão 
Este projeto de iniciação científica tinha como 

objetivo mapear os erros cometidos com maior 

frequência pelos alunos na avaliação P1 de Cálculo 

Vetorial e Geometria Analítica, investigar as origens e 

possíveis causas destes erros e, por fim, indicar na 

medida do possível caminhos para dirimi-los. 

Consideramos que o nosso projeto conseguiu mapear os 

erros, mas não investigar as origens e causas, bem como 

propor caminhos para dirimi-los. A experiência com os 

projetos de iniciação científica que objetivam mapear os 

erros cometidos pelos alunos nas avaliações da área da 

Matemática tem indicado que não é possível ir além do 

mapeamento dos erros cometidos. Posto isso, é fato que 

existem erros associados ao nervosismo e à falta de 

atenção que é exclusivamente controlada pelo aluno. No 

caso da questão analisada (matriz mudança de base), os 

erros associados à falta de atenção estão relacionados ao 

cálculo do determinante da matriz dos cofatores, que 

representam cerca de 18% dos erros cometidos pelos 

estudantes. 
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