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Resumo: A presente pesquisa foi desenvolvida com o 

objetivo de analisar a importância do Cálculo 

Diferencial e Integral na Variável Complexa em Cursos 

de Engenharia e estudar as correlações entre o 

Desempenho e as Atitudes de alunos submetidos a um 

curso contendo o tema. Como instrumento de pesquisa 

foi utilizado uma escala de atitudes em relação à 

matemática. Foi coletada a média obtida pelo o aluno 

em Cálculo III. Após coleta, foi feita a análise das 

relações entre atitude e desempenho na prova. 

 

1. Introdução 
Com base nos trabalhos realizados por [1] e [2], 

mostra-se o quanto a atitude de um aluno em relação à 

matemática influencia no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. É possível 

supor que alunos com uma atitude positiva 

provavelmente obterá um desempenho melhor, mas se 

possuir uma atitude negativa irá tender à um 

desempenho inferior. Experiências anteriores de sucesso 

ou insucesso podem também influenciar na atitude do 

aluno, tornando-o mais receptivo ou afastando-o das 

aulas de cálculo diferencial e integral. De acordo com 

[3], o número complexo é de grande uso na engenharia, 

por exemplo, utilizado em vibrações mecânicas na 

engenharia mecânica, análise estrutural na engenharia 

civil e circuitos elétricos na engenharia elétrica. Mas, é 

de fato na engenharia elétrica, onde o cálculo na 

variável complexa é largamente aplicado, desse modo 

os alunos desse curso acabam valorizando mais esse 

tópico do cálculo diferencial e integral.  

 

2. Metodologia 
O presente estudo seguiu um modelo quantitativo 

explicativo e não experimental, com nível de 

significância α = 0,05, ou seja, foi estabelecido p<0,05 

como parâmetro para análises estatísticas. 

Na amostra, participaram 294 alunos, 226 do gênero 

masculino e 68 do gênero feminino. Foi aplicada a 

escala de atitudes em relação à matemática (variando de 

20 a 80 pontos) e como dados de pesquisa coletou-se a 

nota obtida na própria prova da disciplina cálculo III 

(variando de 0 a 10 pontos) que continha somente 

questões envolvendo a variável complexa.  

 

3. Resultados 
O valor obtido na correlação de Pearson foi de 

r = 0,196 com probabilidade p = 0,001. Correlação 

baixa, mas altamente significativa.  

 

Figura 1 - Regressão linear entre o desempenho na 

prova de cálculo na variável complexa e a atitude. 

4. Conclusões 
Com base no valor da correlação de Pearson, por ser 

positivo e com p<0,05, é possível supor que para os 

alunos da amostra estudada, a atitude está 

correlacionada com o desempenho na prova com a 

variável complexa. Assim alunos com atitude positiva   

tendem a melhorar o desempenho na prova, enquanto 

que o oposto poderá influenciar negativamente. Com 

base nos resultados dessa pesquisa e outros estudos 

apresentados, supõe-se que a atitude em relação à 

matemática influencia no processo de ensino e 

aprendizagem de conceitos apresentados no cálculo 

diferencial e integral.   
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