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O ensino de Cálculo tem sido objeto de estudo e investigação por pesquisadores de diversas partes do 
mundo e a literatura nesta área (MARIN, 2009; PEDROSA e BURIGO, 2007; SANTOS JUNIOR et al., 
2007; por exemplo) aponta a existência de uma série de problemas. 
  
No que diz respeito aos alunos, mencionam-se: a falta de pré-requisitos matemáticos dos alunos e a 
cultura de estudo deficiente dos ingressantes na universidade. 
  
Há quem sugira, como Gomes, Lopes e Nieto (2005), a necessidade de uma mudança drástica dos 
moldes do ensino atual. A utilização de tecnologias de informação e comunicação (TICs) é uma delas, 
por exemplo. 

O objetivo deste projeto foi analisar a possibilidade de utilização do TelEduc na promoção da discussão 
de conceitos matemáticos por alunos de Cálculo.  

Este projeto foi organizado em metas semestrais e são elas:  
  

 a) pesquisa bibliográfica sobre as principais dificuldades encontradas por alunos na disciplina 
Cálculo Diferencial e Integral I; 
 

 b) levantamento de atividades envolvendo conteúdos de Cálculo por meio de pesquisa em livros 
de Cálculo e em artigos sobre o assunto.  
 
O levantamento de atividades envolvendo conteúdos de Cálculo teve como norte a procura de 
atividades aplicadas. Assim, bolsista e orientadora optaram  por escolher atividades relacionadas à 
área de atuação dos graduandos, ou seja, atividades e exercícios da área de estudo e de interesse 
do aluno. 
  
Para efeito de organização, os exercícios foram considerados segundo cinco temas do Cálculo 
Diferencial e Integral I, de acordo com a ementa dos cursos de tecnologia da Faculdade de 
Tecnologia da UNICAMP: Funções; Limites e Continuidade; Derivadas e Aplicações; Integrais e 
Aplicações; e Equações Diferenciais.  
 
O próximo passo no desenvolvimento do projeto seria, então, a colocação de questões no TelEduc e 
o acompanhamento das discussões.  

  

Este projeto, no entanto, não pôde ser finalizado, e foi interrompido no fim do mês de maio de 2011. 
Sendo solicitado junto à Pró-Reitoria de Pesquisa/PIBIC o cancelamento da bolsa pesquisa.  
 
O pedido de cancelamento ocorreu por conta da minha participação em um programa de intercâmbio nos 
Estados Unidos, o que impossibilitou o desenvolvimento de todas as atividades inicialmente previstas 
para o segundo semestre do projeto. 
 
Em 01 de junho de 2011 embarquei para os Estados Unidos e o programa iniciou-se em 02 de junho de 
2011 no Northampton Community College – Bethlehem, Pensilvânia.  
 
Trata-se do convênio Community College Iniative (CCI), consórcio Community College for International 
Development (CCDI). Em agosto de 2011 me mudei para Gadsden, no estado do Alabama, para estudar 
Civil Engeneering Techonology, no Gadsden State Community College, onde fiquei até junho de 2012. 
 
Tratou-se, portanto, de uma oportunidade ímpar de estudo e experiência no exterior e esta foi a razão 
pela qual fiz o pedido de cancelamento da bolsa e as atividades do projeto foram interrompidas.  

Mesmo não tendo aplicado o projeto de forma prática, o estudo dos artigos e textos relacionados aos 
problemas encontrados no ensino de cálculo, mostram que as TIC’s representam uma alternativa ao 
ensino deficiente do cálculo. Nota-se que trata-se de um problema crônico, sendo trazido, de forma 
semelhante à uma bola de neve, dos ensinos médio e fundamental. 
 
A aplicação das TIC’s não serviria somente como um ‘encurtador’ de distancia entre docente e discente, 
mas também como forma de estudo complementar e dinâmico. Já que atividades bônus poderiam ser 
postadas, estimulando o aluno a pensar, parte deficitária da cultura brasileira na parte da educação. 
Além disso, a interação com outros alunos, poderia servir de motivação, fazendo desta forma, com 
suporte, motivação e indução ao pensamento que uma melhora nos resultados do estudo do cálculo 
pudesse ser observada. 
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A base fundamental desse projeto foi a pesquisa bibliográfica. O estudo de artigos e livros 
envolvendo conteúdos de cálculo que estavam relacionados às dificuldades encontradas no 
ensino de Cálculo.  
  
Inicialmente foi realizada uma coleta de textos e trabalhos que tratavam das dificuldades dos 
alunos em relação ao Cálculo. A partir da leitura e do estudo dos textos foi possível notar que o 
ensino de Cálculo tem sido objeto de estudo e investigação por pesquisadores de diversas 
partes do mundo há várias décadas e, a partir do que é tratado nestes trabalhos foram-se  
levantados alguns problemas relacionados ao ensino desta disciplina.  
  
A seguir foram-se feitas busca por atividades, que teve como direcionamento a procura de 
exercícios aplicados, levando em consideração que uma das dificuldades encontradas no ensino 
do Cálculo está relacionada à falta de aplicação dos conteúdos, que são tratados de forma muito 
teórica.  

RESULTADOS 

Como mencionado acima, o projeto teve de ser cancelado prematuramente devido a minha participação 
em um intercâmbio internacional aos Estados Unidos pelo período de um ano. 
 
A aplicação da pesquisa, nunca chegou a ser realizada, portanto. 
 
Os estudos e informações levantados nas leituras de artigos e textos que relatam problemas 
relacionados ao ensino do cálculo , mostram que a aplicação das TIC’s, como o TelEduc, serviriam como 
apoio e pedal de sustentação no melhor aprendizado da disciplina. Além disso, o contato entre aluno e 
professor, proporcionado pelo ambiente, favoreceria a resolução de duvidas que o aluno pudesse ter 
durante o semestre. 
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