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Resumo: Em cursos de graduação na área de Ciências Exatas uma das disciplinas que 

negativamente se destaca pelo alto índice de reprovação e/ou evasão é Cálculo I. Os 

estudantes apresentam dificuldades em compreender e assimilar os conteúdos trabalhados 

nesta disciplina, e este é um problema que ocorre em muitas outras instituições de ensino do 

Brasil, como citado por Frescki e Pigatto (2009), referindo-se ao Paraná, por Irias et al. 

(2011), a Minas Gerais, e por Santos e Matos (2012), à Bahia. Na Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), a disciplina faz parte do currículo de 28 cursos, sendo 12 deles de 

Engenharia, em diversas especialidades. O índice de reprovação e evasão (abandono) é alto, 

sendo que em algumas turmas a aprovação atinge não mais do que 20%. Esta pesquisa tem 

como sujeitos alunos que estão cursando a disciplina de Cálculo I no primeiro semestre letivo 

de 2018 e que foram convidados a participar preenchendo um formulário on-line onde 

indicaram suas dificuldades no aprendizado. Logo a seguir os estudantes tiveram acesso a um 

espaço no ambiente virtual de aprendizagem Moodle onde foram disponibilizados vídeos 

gravados com os conteúdos indicados por eles. Os vídeos apresentam a resolução de 

exercícios que explicam detalhadamente a Matemática Básica utilizada na solução, uma vez 

que os estudantes indicaram que embora entendessem os conteúdos da graduação, lacunas na 

Matemática Básica, impediam a completa resolução dos exercícios. Os alunos citaram 

também que os materiais mais procurados por eles na internet são os vídeos e embora existam 

muitos sites que os disponibilizam nem sempre conseguem associar os vídeos encontrados 

diretamente com os conteúdos que estão sendo visto em aula.  Ao final da pesquisa pretende-

se ter um acervo de vídeos e gráficos elaborados a partir da solicitação dos alunos. Ou seja, 

toda abordagem do conteúdo será feita a partir da  indicação dos alunos e aos pesquisadores  

cabe a interpretação dos dados coletados e a organização do material.  No final do semestre, 

uma entrevista com os participantes permitirá conhecer a avaliação do material 

disponibilizado. Todos os resultados desta pesquisa serão socializados com os docentes que 

atuam na disciplina de Cálculo I. 
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Introdução 

 

A disciplina de Cálculo em cursos de graduação, na maioria das vezes apresenta-se 

para os estudantes como uma barreira quase instransponível.   Saídos do nível médio e 

entrando na universidade, estudantes defrontam-se com um ensino de Matemática que utiliza 

a linguagem formal para apresentar as definições dos conteúdos teóricos, linguagem esta com 

a qual os estudantes não estão familiarizados.  Além disso, nota-se que os estudantes chegam 
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ao ensino superior com deficiências e/ou lacunas no conhecimento de Matemática Básica que 

são essenciais para o entendimento dos conteúdos que são apresentados em disciplinas como 

Cálculo. 

Dificuldades no aprendizado de Cálculo e a consequente reprovação/abandono desta 

disciplina é uma realidade comum em universidades de todo país e no exterior. 

Nasser (2007) relata que muitas vezes no Ensino Médio os estudantes resolvem os 

exercícios de forma mecânica e não são estimulados a raciocinar e ao ingressar no Ensino 

Superior defrontam-se com exigências as quais não estão preparados a enfrentar.  Outra 

pesquisa realizada com estudantes do curso de Licenciatura em Matemática de uma 

instituição de ensino  de Minas Gerais, esses  indicaram as prováveis causas de insucesso na 

disciplina de Cálculo I: falta de tempo para estudar a disciplina, turmas com elevado número 

de alunos, tipo de avaliação a que foram submetidos, e metodologia utilizada pelo professor 

(IRIAS et al, 2011). 

Os professores que trabalham com a disciplina de Cálculo I apontam como uma das 

maiores dificuldades ao ensinar o conteúdo, a falta de conhecimento por parte dos alunos de 

conhecimentos de Matemática que deveriam ter sido aprendidos na Educação Básica.   

Observa-se que não existe uma única solução para resolver este problema, visto que 

cada turma de cada curso de cada universidade vive uma realidade diferente.  Porém, algumas 

situações detectadas têm sido comuns. 

Algumas experiências e pesquisas apontam caminhos na tentativa de encontrar 

soluções para resolver ou pelo menos amenizar o problema. Estas experiências indicam a 

necessidade do uso de novas metodologias no ensino para atender a expectativa do aluno do 

século XXI. Outras ressaltam a importância de estreitar as relações que ocorrem na sala de 

aula por meio da colaboração, como a experiência relatada por Fragelli e Fragelli (2017). Os 

autores explicam como o índice de reprovação na disciplina de Cálculo I foi reduzido ao 

utilizar os estudantes que têm melhores resultados nas provas para auxiliar os colegas com 

dificuldades. Esta abordagem aproximou os estudantes e permitiu que a cada atividades os 

colegas de grupo fossem mudando de forma que os estudantes ora ajudavam os colegas, ora 

eram ajudados por eles, o que criou um clima de cooperação na turma.  

Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde a pesquisa está sendo realizada, a 

disciplina de Cálculo I faz parte do currículo de 28 cursos, sendo 12 deles de Engenharia, em 

diversas especialidades.   O índice de reprovação e evasão (abandono) é alto, sendo que em 

algumas turmas a aprovação atinge não mais do que 20%. 

Os cursos de Engenharia ligados ao Centro de Engenharias são atendidos por 

professores de Matemática ligados a esse centro. Os demais cursos são atendidos por 



 

professores de Matemática vinculados ao Departamento de Matemática e Estatística do 

Instituto de Física e Matemática (IFM). 

O objetivo desta pesquisa foi disponibilizar  a um grupo de alunos atendidos pelo 

IFM, que cursaram Cálculo I no primeiro semestre de 2018 uma série de vídeos com 

conteúdos de Cálculo e observar a sua utilização pelos estudantes, e as suas avaliações em 

relação ao material apresentado. 

 

Percurso Teórico 

 

Para amparar a pesquisa buscou-se o embasamento na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel (2002). O autor define a aprendizagem significativa como: 

 

um processo em que uma nova informação se relaciona de forma não arbitrária e não 

literal com subsunçores preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo, tornando-

o capaz de expresser e generalizar tal conhecimento. Neste processo o significado é 

um produto ou resultado da aprendizagem e não um atributo ou a significação do 

conteúdo daquilo que está para ser aprendido (AUSUBEL,  2002, p.133). 

  

Nesta teoria, o fator mais determinante do aprendizado é o conhecimento prévio. Estes 

conceitos prévios na estrutura cognitiva do aprendente são denominados de subsunçores. Para 

que ocorra a aprendizagem significativa, o estudante precisa relacionar os conceitos contidos 

nas novas informações recebidas com os conceitos relevantes já aprendidos, os subsunçores.  

Ausubel (2002) indica a utilização de organizadores, que facilitem a identificação dos 

subsunçores pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno e que possibilitam o vínculo entre 

o que o aluno já sabe e a informação que está sendo agregada. A forma como estas novas 

informações são disponibilizadas é importante, pois deve possibilitar que o estudante 

estabeleça o vínculo com os conhecimentos prévios adquiridos (GONÇALVES, 2005).  Dessa 

forma, o material didático oferecido deve ser estimulante e ir ao encontro das expectativas do 

aluno para que este tenha interesse em estudá-lo. Poderão ser utilizados como organizadores, 

textos, videos ou animações interativas, ferramentas que auxiliam na construção do 

conhecimento (VEIT e TEODORO, 2002). 

A estrutura cognitiva é uma estrutura dinâmica caracterizada por dois processos 

principais: diferenciação progressiva e reconciliação integradora (MOREIRA, 2010). 

A diferenciação progressiva ocorre quando um subsunçor é usado diversas vezes para 

vincular novos conhecimentos, e por essas sucessivas inclusões de novos conhecimentos, a 

este subsunçor é atribuida novos significados (MOREIRA, 2010). 



 

A reconciliação integradora é um processo que ocorre simultaneamente à 

diferenciação progressiva e consiste em “eliminar diferenças aparentes, resolver 

inconsistências, integrar significados, fazer superordenações” (MOREIRA, 2010, p. 6). 

Analisando a situação dos alunos envolvidos, verifica-se que os conteúdos não 

aprendidos foram apresentados aos alunos durante o Ensino Básico. Na maior parte das vezes, 

este ensino foi feito por meio de aulas tradicionais com giz, quadro verde, livro e listas de 

exercícios. Entre tantos conteúdos, uns são entendidos e aprendidos e outros não, ou seja, nem 

sempre o estudante consegue vincular uma nova informação com o conhecimento já adquirido 

(subsunçor). Percebe-se que esta metodologia tradicional não têm sido suficiente para que os 

alunos cheguem melhor preparados na universidade. 

Castilho e Ricci (2006) realizaram pesquisa com alunos de uma escola de nível Médio 

em que foram apresentadas animações para o ensino de Física. Os resultados indicaram que as 

animações por computador proporcionam aos estudantes a percepção visual animada dos 

fenômenos físicos apresentados e esta percepção interferiu de forma positiva no aprendizado. 

Os autores relataram que a possibilidade de parar a animação, revê-la de forma mais lenta e 

observá-la no seu próprio ritmo, permitiu aos alunos compreender melhor o fenômeno físico 

que a animação estava apresentando. 

Outro fator a considerar são as pesquisas sobre Neurociência, uma área do 

conhecimento multidisciplinar que envolve a Neurologia, Psicologia, Biologia e a Medicina 

nuclear, tendo como ponto comum de estudo o sistema nervoso (GROSSI et al., 2014).  

Segundo Mora (2017), a Neurociência ensina que o cérebro precisa se emocionar para 

aprender, e por isso a Educação pode ser transformada para tornar a aprendizagem mais 

eficaz.  É importante conhecer quais estímulos despertam a atenção e provocam a emoção, 

pois sem esses dois fatores nenhuma aprendizagem ocorre. Assim, é preciso despertar as 

emoções no aluno, pois é a base importante sobre qual se apoiam os processos de 

aprendizagem e memória.  As emoções auxiliam a armazenar e recordar de forma mais eficaz. 

Fonseca (2016) explica como as emoções podem impactar o aprendizado:  

 

as emoções como estados mentais, positivos ou negativos, conscientes ou 

inconscientes, têm assim um impacto muito relevante nas funções cognitivas e 

executivas da aprendizagem, podem transformar experiências, situações e desafios 

difíceis e complexos, em algo de agradável e de interessante, ou pelo contrário, em 

algo aborrível, fastiento, enfadonho ou detestável (p. 371). 

  

A Neurociência indica que quando se considera a importância das emoções no 

processo de ensino-aprendizagem, possibilita-se a utilização de estratégias e experiências de 

interação significativas que favorecem o processo de ensino e aprendizagem (FONSECA, 



 

2016). 

O autor apresenta também três estratégias de crescimento emocional que contribuem 

para o aprendizado: 

 Estimular conexões emocionais com os conteúdos a serem aprendidos, estimulando a 

participação ativa e responsável dos alunos na seleção dos tópicos, processos de 

planificação e organização do calendário; 

 Encorajar o estudante a desenvolver intuições escolares inteligentes, de forma a 

potencializar sua criatividade e seu pensamento critic; 

 Administrar intencionalmente e ativamente o clima emocional e social da sala de aula 

de forma a promover um ambiente agradável e acolhedor para  que o aluno tenha 

confiança em se manifestar e aprender frente aos erros.  

No entanto, é preciso considerar o perfil do estudante que está ingressando na 

universidade e que está cursando em seu primeiro ou segundo semestre a disciplina de 

Cálculo I.  Para a professora Kátia Chedid (2016), pedagoga e especialista em Neurociência, 

os jovens nascidos na era da internet são imediatistas,  misturam estudo com lazer, são 

multitarefas, ativos, porém falta-lhes concentração. Outras características destes jovens 

citadas por Carlson (2007) são: a facilidade no uso das tecnologias, a impaciência; querendo 

sempre resultados rápidos, o acesso a uma pluralidade de informações. O autor ressalta ainda 

a habilidade de gerenciar seu próprio aprendizado, selecionando recursos tecnológicos e não 

convencionais para o seu aprendizado.  

Para apresentar aos estudantes materiais didáticos mais dinâmicos e que facilitem o 

aprendizado pensou-se na utilização de vídeos tanto como reforço dos conteúdos teóricos, 

como na explicação de exercícios que necessitam em sua resolução utilizar conteúdos de 

Matemática Básica, em que esses conhecimentos são explicados.  

A utilização de vídeos no ensino da Matemática nos diversos níveis de ensino desde as 

séries iniciais do nível Fundamental até a universidade têm crescido nos últimos anos, 

principalmente por iniciativa dos próprios estudantes que utilizam o Youtube, buscando 

conteúdos que possam auxiliá-los no aprendizado. No entanto, a maioria desta videoaulas 

seguem o formato tradicional e mostram um professor explicando conteúdos teóricos e/ou 

resolução de exercícios diante do quadro.  

Valentine, Soares e Rela (2008, p. 197) apontam para a necessidade de "uma 

abordagem pedagógica dos processos educativos, de forma sistêmica, integrada e 

multidisciplinar" para atender as necessidades dos estudantes no contexto contemporâneo. 

Este contexto exige profissionais bem informados, críticos, que sejam capazes de atender à 



 

demanda do mercado de trabalho embora estes profissionais em suas formações tenham 

convivido durante longos anos em aulas  instruídas pelo discurso do professor. 

Para Vieira (2008) apud Penteado (2011), as animações não podem ficar longe da sala 

de aula, “pois utilizam diferentes linguagens e conexões visuais, auditivas e narrativas, para 

chegar por meio da fantasia, imaginação e sensibilidade, ao receptor (p. 144)”. 

 

Metodologia 

 

A abordagem desta pesquisa é qualitativa, e concluiu-se que o estudo de caso seria 

uma boa opção a ser utilizada, pois, segundo Lüdke e André (1986) este tipo de pesquisa 

 

visa à descoberta, mesmo que o investigador parta de alguns pressupostos teóricos 

iniciais, ele procurará se manter constantemente atento a novos elementos que 

podem emergir como importantes durante o estudo (1986, p.18). 

 

Pretendeu-se com o estudo de caso, reunir informações que podem auxiliar o 

pesquisador a entender determinado contexto, no caso o uso dos vídeos pelos alunos.  

A seleção dos sujeitos da pesquisa foi feita entre alunos que cursaram Cálculo I no 

primeiro semestre de 2018. Esta disciplina tem conteúdos distintos de acordo com o 

currículo dos cursos. Nesta pesquisa, optou-se por trabalhar com duas destas disciplinas cujos 

conteúdos são bastante próximos: Cálculo I para os cursos de Licenciatura e Bacharelado de 

Física e Cálculo 1A para os cursos de Administração, Agronomia, Farmácia, Zootecnia, 

Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas.  A disciplina  Cálculo 1A apresenta os 

maiores índices de abandono, inclusive com casos de alunos que desistiram do curso e 

justificaram para isso o insucesso em Cálculo. 

No primeiro semestre letivo de 2018, foram oferecidas 19 turmas entre as disciplinas 

de Cálculo1A e Cálculo I. Destas, cinco turmas foram visitadas pela pesquisadora e os alunos 

foram convidados a fazer inscrição no ambiente oferecido pela pesquisa.   De um total de 250 

alunos apenas 49 atenderam o convite e fizeram inscrição para participar na pesquisa. E este 

grupo foi objeto do estudo de caso. Para inscrever-se os alunos responderam um questionário 

on-line com algumas questões sobre seu desempenho na disciplina de Cálculo e dificuldades 

enfrentadas. Após a inscrição os alunos receberam por e-mail orientações de como acessar o 

ambiente da pesquisa. 

No ambiente virtual de aprendizagem Moodle foram oferecidos vídeos gravados pela 

pesquisadora com conteúdos teóricos sobre funções e limites (07) e de exercícios resolvidos 

detalhadamente (60). Esses exercícios foram selecionados a partir da sexta edição do livro de 



 

Cálculo A, de Diva Marília Flemming e Mirian Buss Gonçalves. Foi disponibilizado um 

fórum de discussão e um e-mail para contato com a pesquisadora.  

Para a gravação dos vídeos foram preparados slides do PowerPoint com desenhos 

elaborados no Geogebra com o conteúdo teórico e dos exercícios. Os slides eram convertidos 

em um arquivo no formato PDF que era mostrado na tela de um tablet e no qual a 

pesquisadora fazia apontamentos com uma caneta digital. Um notebook conectado ao tablet 

capturava as imagens, os apontamentos feitos e a voz da pesquisadora que ia detalhando o que 

estava sendo apresentado.  

 

Resultados 

 

O formulário de inscrição preenchido por 49 alunos constava de seis questões sobre a 

experiência na disciplina, dificuldades enfrentadas ao cursar a disciplina, técnica de estudo, 

tipos de materiais didáticos preferidos, dificuldades com Matemática básica e sugestões. A 

seguir é apresentado alguns aspectos das respostas dos estudantes. 

 

Questão 1: Qual a sua experiência na disciplina de cálculo ?  

 

Muitos dos alunos estavam cursando a disciplina pela primeira vez, mas estavam um 

pouco assustados com o nível formal com que a Matemática era tratada e declararam que a 

forma como tinham estudado do nível médio não os preparara para o nível de exigência que 

encontraram na graduação. Alguns afirmaram que tiravam boas notas em Matemática no 

ensino fundamental e médio mas que estavam encontrando dificuldades para acompanhar as 

aulas. Essas respostas são explicadas por Nasser (2007), que descreve que a forma como os 

alunos trabalham na educação básica com a memorização de fórmulas e do algoritmos de 

resolução dos exercícios não prepara os estudantes para as exigências do ensino superior. 

Alguns relatos indicaram alunos que já cursaram a disciplina mais de uma vez, e que 

não houve nenhum avanço após cada semestre cursado: 

 

Já cursei sete vezes, em 3 fiquei infrequente (aluno 35). 

Estou repetindo a disciplina pela quarta vez (aluno 37). 

Estou repetindo a disciplina pela quarta vez (aluno 45). 

 

Os alunos demonstram um certo conformismo com a situação, declarando que têm 

dificuldades em Matemática Básica, porém dão a entender que só perceberam esta situação ao 

chegar na universidade. Um deles chegou a sugerir que fosse feito um teste: 



 

 

Sugiro uma prova de início para os ingressantes conhecerem melhor suas 

dificuldades (aluno 6).  

 

Questão 2: Quais suas dificuldades ao cursar a disciplina ? 

As respostas demonstraram que os estudantes não tem o hábito de estudar 

regularmente, deixando para a véspera da prova a revisão dos conteúdos. Eles explicam 

também que até entendem o conteúdo teórico porém a quase totalidade apresenta dificuldades 

para resolver os exercícios.  A metodologia dos professores analisados é tradicional, ou seja, 

apresentam o conteúdo teórico, mostram alguns exemplos e passam listas enormes de 

exercícios a serem resolvidos. Nas avaliações são apresentados exercícios semelhantes aos 

das listas trabalhadas.  Percebe-se que para o aluno tenha sucesso ele precisa resolver os 

exercícios depois de cada aula.  Existe uma dicotomia entre a teoria e a prática dos exercícios 

e muitos sentem-se desmotivados pois não veem a aplicação dos conteúdos em seus cursos.  

Alguns estudantes informaram ter dificuldades pois os professores para terem tempo de 

apresentar o conteúdo que é bastante extenso resolvem os exercícios sem muito detalhamento 

para não perderem tempo. Observa-se aqui, que os alunos gostariam de um resgate do 

conteúdo de Matemática Básica na resolução dos exercícios o que coloca o professor diante 

de um dilema: ou recupera as lacunas do aprendizado em Matemática básica ou vence o 

conteúdo da disciplina. 

 

 Questão 3:  Como você estuda e onde procura ajuda para as dúvidas ? 

  A quase totalidade dos estudantes estuda com vídeos do YouTube. Alguns poucos 

procuram os monitores do Projeto Gama. Este projeto oferece aulas e atendimento presencial 

sobre conteúdos básicos de Matemática e reforço em Cálculo, porém os alunos informaram 

que não têm disponibilidade de tempo devido a carga horária das aulas que assistem 

diariamente e dos trabalhos e tarefas a serem realizados. Eles também indicaram que não têm 

o hábito de se reunirem para estudar. 

 

Questão 4: Que tipos de materiais didáticos os alunos gostariam que estivessem 

disponíveis para seu estudo ? 

 Alguns pediram vídeos explicando pontos importantes do conteúdo teórico mas a 

quase totalidade solicitou vídeos com a resolução passo a passo explicando todas as operações 

básicas como a resolução de potências, radicais, frações, equações. Explicaram que quando 

estudam sozinhos em casa, ao tentar resolver os exercícios não conseguem chegar ao 

resultado final e isso os angustia pois não têm naquele momento a quem perguntar. 



 

 Um dos alunos explicou que, embora o professor justifique que o conteúdo é extenso 

e o tempo não é suficiente para que tudo seja trabalhado, passar rapidamente pela matéria não 

permite que o aluno aprenda: 

 

Se a intenção é que o aluno aprenda , é necessário que o ensino seja feito de uma 

forma mais bem aplicada, que realmente se aprenda e não somente decoreba para a 

prova (aluno 32). 

  

 Outra questão apontada pelos estudantes é que gostariam que os vídeos fossem 

gravados pelo professor da disciplina para terem um aprendizado mais direcionado ao que é 

avaliado nas provas.   Também citaram que depois de usarem vídeos do YouTube verificaram 

que o conteúdo apresentado não estava totalmente correto. 

 

Questão 5:  Quais conteúdos de Matemática Básica os alunos têm dificuldade? 

 Nesta questão, os alunos elencaram todos os conteúdos importantes vistos na 

Educação Básica: frações, potências, raízes, equações, funções e intervalos, o uso de 

parênteses e colchetes nas expressões algébricas, regras de sinais entre outros. É impossível 

que um estudante não tenha aprendido todos esses conteúdos na Educação Básica. Relembra-

se aqui a observação de Nasser (2007) que indica que pode ter ocorrido um aprendizado 

mecânico, e que a forma como esses conteúdos foram abordados e cobrados tenha feito que o 

aluno saiba o algoritmo de resolução dos exercícios mas não tenha compreensão da teoria 

envolvida. Na disciplina de Cálculo os alunos precisam trabalhar esses conteúdos e entender 

profundamente os seus significados mas não sabem como fazê-lo. 

 

Questão 6: Comentários e sugestões sobre como auxiliar os alunos no 

aprendizado de Cálculo? 

 Mais uma vez os alunos referem-se a necessidade de vídeos que os auxiliem no 

aprendizado dos conteúdos de Matemática básica. E também reforçaram a solicitação de 

vídeos com a resolução de exercícios passo a passo. 

 Ao preencherem o formulário, os alunos receberam por e-mail orientação de como 

acessar o ambiente Moodle, porém somente 26 dos 49 estudantes inscritos acessaram o 

ambiente para visualizar os vídeos. Os 26 alunos cadastrados no ambiente visualizaram os 

vídeos e pelo número de acessos observa-se que foram vistos mais de uma vez.  Todos os 

vídeos foram visualizados, porém os de exercícios tiveram um número maior de acesso. 

 O fórum disponibilizado para que fossem colocadas as dúvidas e o e-mail 

disponibilizado, não foram utilizados nenhuma vez. Ou seja, os vídeos foram utilizados para 



 

auxiliar no aprendizado solitário, pois como a maioria afirma, gostam de estudar sozinhos em 

casa. 

 Foi enviado por um e-mail aos 26 estudantes que participaram do ambiente Moodle, 

um formulário do Google docs, solicitando a opinião dos participantes em relação aos vídeos, 

porém apenas um aluno respondeu.   Informou que assistiu os vídeos, os considerou 

acessíveis e que foi uma fonte de auxílio para suas dificuldades. 

 Na entrevista com os professores das turmas convidadas a participar, estes informaram 

que a maioria dos alunos não fazem os exercícios solicitados, acumulam a matéria e se saem 

mal na primeira prova, e a partir daí, a maioria abandona a disciplina.  Os professores 

confirmaram a pouca base matemática trazida pelos alunos e consideram a maioria dos 

estudantes desinteressados. 

 

Considerações Finais 

 

Uma das causas observadas para os resultados mostrados nesta pesquisa em que os 

sujeitos investigados não tiveram interesse em dialogar e participar do Fórum de Discussão 

pode ser o fato de que o grupo de alunos investigado era proveniente de turmas diferentes.  

Em cada uma destas turmas o professor administra a disciplina de forma diferenciada, 

inclusive adotando livros textos diferentes.   

Assim, as cinco turmas visitadas e convidadas a participar desta pesquisa foram 

ministradas por quatro professores diferentes, e com certeza os vídeos oferecidos no ambiente 

não foram úteis para todos os alunos pois as listas de exercícios eram diferentes.  

Também observou-se que estas disciplinas com alta reprovação no início do curso são 

destinadas aos professores mais novos no departamento, inclusive são trabalhadas por 

professores substitutos com pouca experiência no ensino superior. 

Dando continuidade a esta pesquisa, a disciplina de Cálculo 1A será oferecida na 

forma de curso de verão na modalidade on-line pela pesquisadora para que além dos vídeos 

gravados possa haver a mediação do professor com os alunos.  Desta forma, por meio do 

rendimento dos alunos poderá ser feita a avaliação da utilidade dos vídeos no aprendizado de 

Cálculo.  
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