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Resumo: 

Muito embora o ensino secundário forneça as competências necessárias na progressão de 

estudos no nível superior, são constatadas algumas dificuldades em conceitos básicos essenciais 

à aprendizagem dos conteúdos programáticos das unidades curriculares associadas ao Cálculo 

Infinitesimal e Integral, incluídas na formação de base das licenciaturas em Engenharia. 

Para colmatar algumas lacunas existentes muitos docentes do ensino superior da Área Científica 

de Matemática têm adoptado, ao longo dos anos, material de apoio às aulas (teóricas, teórico-

práticas e práticas) nos momentos de avaliação sumativa, que consiste na disponibilização, para 

consulta, de um conjunto de tabelas que integram algumas regras, fórmulas e conceitos 

necessários na aplicação dos novos conhecimentos - TABELAS DE MATEMÁTICA. No entanto, 

a regular constatação de aditamentos de notas complementares e de conceitos cruciais apensos 

pelos alunos naqueles recursos evidenciam uma notória dificuldade de interpretação dos 

conteúdos apresentados. Estes factos conduzem a uma reflexão contextualizada e levam-nos a 

questionar se os materiais de consulta disponibilizados pelos docentes são adequados e 

respondem efectivamente às necessidades identificadas. 

Neste contexto, procedeu-se à substituição das TABELAS DE MATEMÁTICA fornecidas pelos 

docentes, por um material de consulta, construído pelos alunos, a que se chamámos CÁBULA, 

utilizado nos 4 momentos de avaliação sumativa intercalar, integrados na modalidade de 

avaliação distribuída introduzida na Unidade Curricular de Análise Matemática I ministrada na 

licenciatura de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra(ISEC). 

Este estudo exploratório, enquadrado numa investigação mais ampla que tem por finalidade a 

compreensão do pensamento matemático dos alunos e das estratégias que são usadas para a 

resolução de problemas, teve por objectivo específico percepcionar quais os apoios que os 



alunos necessitam em termos matemáticos e se os apoios que constroem como auxiliares para a 

resolução dos problemas revelam raciocínios adequados ou se, por contrário, acusam lacunas 

básicas que carecem de ser resolvidas com programas de supressão dos hiatos de formação 

reconhecidos. 

 

1. Introdução 

 Na década de 90, a qualidade da aprendizagem no Ensino Superior surgiu na reflexão da 

comunidade científica como assunto decorrente de um maior aprofundamento dos sistemas 

democráticos. Cumulativamente, assiste-se a um crescente número de estudantes a frequentar 

este nível de ensino que evidenciam uma diversidade de características pessoais e 

motivacionais. Paralelamente estes acedem através de modalidades muito diferentes (Cursos 

Cientifico-Humanísticos, Cursos Profissionais, Tecnológicos, Cursos de Especialização 

Tecnológica (CET), Maiores de 23) o que implica novos desafios às instituições politécnicas e 

universitárias, exigindo-lhes uma capacidade de adequação dos seus espaços, tornando-os cada 

vez mais atrativos e competitivos, capazes de motivar um público tão heterogéneo, fruto das 

suas necessidades e expectativas. Neste sentido, as escolas do ensino superior têm vindo a 

trilhar um processo para a captação deste público heterogéneo, que lhes permite efetivamente ter 

mais alunos, mas tornando inevitável uma atenção redobrada na definição de meios alternativos 

para complementar a formação de alguns dos perfis admitidos.  

Não menos importante, decorrente da determinação em continuar a desenvolver a qualidade da 

formação no ensino superior surge a necessidade de uma maior atenção para o insucesso 

escolar, tornando a promoção do sucesso num objetivo fundamental da ação das instituições. 

Embora na última década muitos tenham sido os estudos que pretendem percecionar a realidade 

do insucesso escolar no Ensino Superior conduzindo a investigações que procuram conhecer, de 

modo aprofundado, a forma como se processa a aprendizagem dos estudantes neste nível de 

ensino, falta ainda desenvolver alguma análise sobre as relações entre os métodos de ensino e a 

forma como os alunos aprendem (Chaleta, E. et al., 2005).   

Simultaneamente, as alterações curriculares no ensino superior, introduzidas pela 

implementação do processo de Bolonha, impuseram aos docentes uma maior capacidade crítica, 

uma maior reflexão quanto à sua prática pedagógica e um constante ajustamento dos percursos 

pedagógicos às dificuldades e às características particulares dos seus alunos no que concerne à 

construção significativa do conhecimento no sentido de se estabelecerem estratégias para 

melhorar as aprendizagens dos alunos (veja-se, a este propósito, o documento “Melhorar as 

competências para o século XXI: Uma agenda para a cooperação europeia em matéria escolar” 

(SEC, 2008)).  



Com efeito, ao centrar no aluno o processo ensino/aprendizagem, emerge a necessidade de se 

fazer convergir a aplicação de estratégias de difusão de informação e de modelos de 

comunicação aos interesses, motivações e estilos de aprendizagem dos alunos para que as 

mudanças de atitude e de comportamento face ao ensino revertam em aprendizagens mais 

significativas e, por conseguinte, conduzam a um maior sucesso escolar.  

No que concerne à Matemática têm surgido, cada vez mais, para o debate as questões ligadas ao 

insucesso no ensino das engenharias e a sua relação com o desenvolvimento das competências à 

saída do ensino secundário. Frequentemente são constatados os fracos resultados dos alunos nos 

exames nacionais do ensino básico e secundário/acesso ao ensino superior e no Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Muito embora Portugal se aproxime, 

gradualmente, da média observada no PISA, que se situa nos 496 pontos, as ligeiras melhorias 

que se evidenciam não alteram a constatação de facto de que os estudantes, que acedem ao 

ensino superior têm, em geral, dificuldades em conteúdos básicos e elementares de Matemática, 

o que poderá ser assumido como uma das causas do abandono às aulas e às avaliações e, por 

conseguinte, das altas taxas de reprovação. 

Esta insuficiente preparação com que a maioria dos alunos acede ao ensino superior, não sendo 

situação exclusiva do ensino português (note-se que em 1998 o grupo de trabalho de 

Matemática, Sociedade Europeia para o Ensino da Engenharia (SEFI), reunido na Finlândia já 

abordava o declínio de competência de entrada de alunos) é agravada pela referida 

heterogeneidade na formação à entrada das licenciaturas em Engenharia.  

Os elevados índices de reprovação e de abandono nas unidades curriculares, consideradas 

ciências de base, ministradas nas licenciaturas de Engenharia, nomeadamente nas referentes ao 

Cálculo Diferencial e Integral, têm evidenciado a necessidade de questionar sobre quais as 

metodologias e estilos de ensino aplicados e quais os ambientes de aprendizagem utilizados que 

melhor permitem uma corresponsabilização dos alunos no processo educativo e que podem estar 

relacionados com o seu sucesso escolar. 

Não obstante todo este esforço, tem-se verificado que os alunos não têm correspondido às 

expectativas, continuando a notar-se, quer um elevado índice de reprovação quer, elevadas taxas 

de abandono (tanto às aulas como às avaliações finais e intermédias). No entanto, a importância 

da Matemática e o seu papel estruturante enquanto ciência de base e ferramenta de suporte a um 

raciocínio lógico e estruturado, indispensável às áreas da Engenharia, tem propulsionado a 

tentação dos docentes aceitarem, como normal, aquela situação. 

Neste contexto foi constituído o Grupo de Investigação em Didática da Matemática na 

Engenharia, GIDiMatE, integrado na Área Científica de Matemática do Departamento de Física 

e Matemática (DFM) do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), que, entre outras 



iniciativas, pretende desenvolver o projeto de investigação-ação “CAME-Compreender as 

Aprendizagens para Melhor Ensinar” que procura descrever e compreender o fenómeno do 

insucesso escolar da Matemática no ensino da Engenharia, aprofundar o conhecimento das 

causas do constatado abandono escolar e desenvolver estudos que permitam melhor perceber 

como, onde e porque os alunos aprendem ou não aprendem Matemática para que se proceda à 

definição de estratégias no processo de ensino que conduzam a aprendizagens mais 

significativas dos alunos. Em consequência, torna-se emergente o conhecimento sobre a 

forma como se processa a aprendizagem dos estudantes, para que seja possível estabelecer 

relações entre os métodos de ensino e a forma como os alunos aprendem e, construir ambientes 

de aprendizagem que corresponsabilizem todos os intervenientes (docentes, discentes e 

responsáveis pelas organizações). 

Este estudo exploratório, enquadrado nesta investigação mais ampla que tem por finalidade a 

compreensão do pensamento matemático dos alunos e das estratégias que são usadas para a 

resolução de problemas, teve por objetivo específico percecionar quais os apoios que os alunos 

necessitam em termos matemáticos e se os apoios que constroem como auxiliares para a 

resolução dos problemas revelam raciocínios adequados ou se, por contrário, acusam lacunas 

básicas que carecem de ser resolvidas com programas de supressão dos já reconhecidos hiatos 

de formação (Bigotte et al,2012). 

 

2.Aprendizagem da Matemática nas Licenciaturas em Engenharia  

Tendo por base os resultados académicos, no 1º semestre do ano 2010/2011, dos alunos do 1º 

ano de Engenharia Informática na Unidade Curricular de Análise Matemática I, concluiu-se que 

dos 432 alunos inscritos, somente 131 alunos se apresentaram a avaliação, ou seja, efetivaram a 

sua presença em pelo menos uma prova, o que corresponde a uma taxa de 30,3%.  Em 

alternativa aos tradicionais exames, normal e de recurso, foi proposto que os alunos pudessem 

integrar a avaliação distribuída que consistia em dividir a matéria em duas partes, cada uma com 

uma cotação de 10 valores e sem exigência de mínimos a atingir, sendo que na época de exame 

o aluno poderia optar pela realização de uma só das partes, preservando a nota obtida na outra. 

Adicionalmente a esta componente sumativa, os alunos poderiam ainda inserir uma componente 

contínua (total máximo 4 valores), constituída por uma conjunto de trabalhos realizados 

individualmente, quer propostos com prazos de entrega pré-fixados quer realizados nas aulas 

teórico-práticas. Esta componente de avaliação era aplicada em função de critérios específicos 

atribuídos a cada turma teórico-prática e da responsabilidade de cada docente titular de turma. 

Feita uma simples abordagem aos resultados obtidos no 1º semestre, evidenciada neste trabalho 

como uma das justificações para as escolhas efetuadas à metodologia aplicada neste estudo, 



concluiu-se que a distribuição dos alunos aprovados no universo de alunos avaliados registou 

maior percentagem nos alunos que optaram pela avaliação distribuída (81,3%), sendo de 14,3% 

e 39,6% nos que optaram, respetivamente, por exame normal e de recurso. A taxa final de 

aprovação, segundo os alunos avaliados, situa-se nos 61,8%, o que evidencia claramente uma 

taxa ainda não satisfatória em termos de sucesso escolar. 

Fazendo uma breve incursão aos resultados obtidos nas unidades curriculares similares 

integradas noutras licenciaturas, e devidamente analisadas (Bigotte et al,2012) constatamos que 

também é comummente aceite que os alunos obtêm melhores resultados nos processos que 

incluem avaliações distribuídas, registando-se no entanto uma elevada taxa de abandono ao 

longo desta modalidade de avaliação.  

No entanto, a fraca participação dos alunos no processo de avaliação curricular em algumas 

licenciaturas (figura 1)  pode levar-nos a enunciar um conjunto de questões que se prendem com 

a caracterização dos alunos que frequentam e participam nos modelos de avaliação propostos 

pelos docentes. 

. 

Figura 1 : Distribuição de presenças na avaliação segundo o número de incritos 

Assim, o sucesso na unidade curricular não poderá ser analisado unicamente na perspetiva das 

percentagens obtidas, mas cada vez mais se coloca a debate, questionar sobre quais as 

estratégias de ensino/aprendizagem a aplicar, que visem atingir os alunos que não se submetem 

às provas de avaliação e compreender as consequentes razões que os conduziram a esse 

abandono.  

 

3.A metodologia  

A situação em observação tem como objetivo analisar e apreender a dinâmica dos processos de 

aprendizagem e as suas relações com os métodos de ensino aplicados pelos docentes no ensino 



superior, tendo-se por tal optado por uma abordagem de estudo de caso devido ao grau de 

complexidade que dificulta a identificação das variáveis consideradas importantes.  

A docente responsável pela Unidade Curricular na qual incidirá o estudo exploratório é uma das 

investigadoras envolvidas, que tem ao longo dos anos de lecionação refletido sobre a sua prática 

pedagógica e questionado sobre quais as estratégias de ensino e aprendizagem que mais se 

adequam aos alunos que frequentam a Licenciatura em Engenharia Informática. Uma vez que, 

subjacente ao estudo, reside uma motivação para compreender as práticas e aprender como as 

melhorar a partir dos efeitos das mudanças introduzidas, a investigação-ação foi o tipo de 

pesquisa científica que se adotou na abordagem do problema do insucesso da Matemática, no 

ISEC. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que não é definida à priori, com resultados e hipóteses já 

esperados, mas antes, suscita e mantém a atenção, o cuidado de quem pesquisa no que concerne 

ao fenómeno investigado. O desenho de investigação escolhido inicia o estudo com uma 

abordagem geral, ao invés de um plano detalhado, permitindo a acomodação de questões que 

emergem à medida que o estudo avança.  

A justificação para esta forma de investigação fenomenológica é que a compreensão é adquirida 

sobre como os indivíduos estruturam os seus pensamentos e formam as suas experiências e 

perceções de experiência (van Manen, 1990). Neste estudo específico, foi elaborado um 

desenho de pesquisa qualitativa e foram, simultaneamente, utilizados métodos teóricos de base 

(design emergente, amostragem teórica, análise comparativa constante, saturação teórica, 

teórico e sensibilidade).  A interpretação dos dados adotada utiliza a análise comparativa 

constante (Glaser & Strauss, 1967).  

 

3.1.O contexto 

Na tentativa de colmatar o insucesso detetado ao longo dos anos, nas unidades curriculares de 

Matemática, ministradas no 1º ano, a Comissão Cientifica da Secção de Matemática 

Departamento de Física e Matemática do ISEC implementou, no ano letivo 2002/2003, a 

experiência pedagógica “Disciplinas Deslizantes” a qual, após análise e correções introduzidas 

no sentido de otimização de recursos e melhoramento de resultados, passou a integrar a 

distribuição de serviço docente, nos seguintes pressupostos: 

-as unidades curriculares deslizantes funcionam em semestre alternativo, em complemento do 

programa curricular da licenciatura 

-o universo dos alunos destinatários é a totalidade dos alunos com a unidade curricular em 

atraso; 



-só são admitidos a exame os alunos que tiverem frequentado um mínimo de 60% da totalidade 

das aulas (teóricas, teórico-práticas e práticas). Esta condição não é aplicável aos alunos que 

tenham obtido aprovação no 1º semestre do correspondente ano letivo, à unidade curricular de 

Matemática Elementar ou estudantes abrangidos pela lei 105/2009 de 14 de Setembro de 2009 

(trabalhador-estudante). 

Em virtude de estas Unidades Curriculares funcionarem em semestre alternativo, em regime 

cumulativo ao plano de estudos da licenciatura, a análise dos comportamentos dos alunos, dada 

pelos anos anteriores, face à obrigatoriedade de presenças efetivas, leva a concluir que a taxa de 

admitidos à avaliação final é inferior à observada no semestre em que a unidade curricular está 

incluída, cenário que facilita a aplicação de estratégias de ensino mais próximas das efetivas 

necessidades dos alunos. Com efeito, a introdução do fator “presença mínima obrigatória às 

aulas” é determinante em qualquer estudo associado à didática uma vez que permite um 

acompanhamento mais próximo dos alunos na perceção das suas dificuldades e 

constrangimentos, e a introdução de alterações de rota sempre que se verifique oportuno e 

essencial.   

Foi na unidade curricular de Análise Matemática I, a funcionar no 2º semestre em regime 

deslizante no ano letivo 2010/2011, ministrada na Licenciatura em Engenharia Informática do 

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, que incidiu este estudo preliminar.  

 

3.2.Hipóteses de investigação 

A Unidade Curricular de Análise Matemática I, à semelhança das restantes unidades da Área 

Científica de Matemática, no âmbito da formação inicial das licenciaturas de Engenharia, tem 

por objetivo essencial a preparação do aluno para o Cálculo Infinitesimal Básico, tanto para o 

cálculo integral e suas aplicações práticas como para a abordagem da resolução de equações 

diferenciais, recorrendo à utilização de software específico para a manipulação dos temas 

abordados. O aluno ao adquirir os conhecimentos a ministrar na unidade curricular de Análise 

Matemática I desenvolverá competências de abstração, demonstração, de modo a poder 

identificar, analisar e resolver problemas fundamentando a argumentação da solução proposta. 

A Matemática é uma ciência fortemente hierarquizada, pelo que os conceitos matemáticos, 

devido à sua natureza intrínseca, são apreendidos de forma progressiva, sendo que só ao longo 

do tempo é que o aluno poderá perceber a coerência interna de cada assunto ou a razão de ser de 

cada conceito.  

Muito embora o programa curricular do ensino secundário oriente para a aquisição das 

competências necessárias na progressão de estudos no nível superior, são constatadas algumas 



dificuldades em conceitos essenciais à aprendizagem dos conteúdos programáticos destas 

unidades curriculares, incluídas na formação de base das licenciaturas em Engenharia.  

Para colmatar algumas lacunas existentes, os docentes têm utilizado, ao longo dos anos, 

material de apoio às aulas (teóricas, teórico-práticas e práticas) nos momentos de avaliação 

sumativa que consiste na disponibilização, para consulta, de um conjunto de tabelas que 

integram algumas regras, fórmulas e conceitos necessários na aplicação dos novos 

conhecimentos.  A adoção deste material-TABELAS DE MATEMÁTICA é assumida por todos os 

docentes da Área Científica de Matemática e aplicado a todas as Unidades Curriculares 

associadas ao Cálculo Diferencial e Integral, ministradas nas várias licenciaturas de Engenharia, 

independentemente, das características específicas de cada uma. 

No entanto, a regular constatação de aditamentos de notas complementares e de conceitos 

cruciais apensos pelos alunos naqueles recursos evidenciam uma notória dificuldade de 

interpretação dos conteúdos apresentados nas TABELAS. Estes factos conduzem a uma reflexão 

contextualizada e levam-nos a questionar se os materiais de consulta disponibilizados pelos 

docentes são adequados e respondem efetivamente às necessidades identificadas. 

 

3.3.Participantes 

Tendo por base os resultados da avaliação do 1º semestre, que indiciava uma maior taxa de 

aprovação nos alunos que tinham optado pela avaliação distribuída, introduziu-se, no 2º 

semestre do ano letivo 2010-2011, na Unidade Curricular de Análise Matemática I, regime 

deslizante, uma nova modalidade na avaliação curricular que permitia a realização de 4 mini-

testes, cada um com cotação de 5 valores, em alternativa à época normal, sem mínimos exigidos 

a atingir em cada uma das partes. 

Os participantes neste estudo são o total de alunos inscritos naquela modalidade de avaliação e 

sujeitos às condições de admissão a exame (obter pelo menos 60% de presenças efetivas, exceto 

no caso dos trabalhadores estudantes) da Unidade Curricular de Análise Matemática I, regime 

deslizante(AMI-des).  

A amostra é constituída por 32 indivíduos, 4 do sexo feminino e 28 do sexo masculino, 

proporção representativa no universo dos alunos de Engenharia Informática, uma vez que se 

trata de uma licenciatura essencialmente procurada por alunos do género masculino.  

 

3.4.Instrumentos 

Conjugando a eventual necessidade de reformular as TABELAS, com a evidência manifestada 

pelos alunos na insuficiência/inadequação dos conteúdos nelas constantes, foi decidido efetuar 



um estudo exploratório na unidade curricular AMI-des, que teve por objetivo compreender 

como os alunos pensam, em termos matemáticos e como se estabelecem as aprendizagens de 

nível superior que queremos implementar. Por outro lado, manifesta-se como fundamental 

compreender as dificuldades dos alunos no raciocínio matemático e quais as estratégias, por eles 

adotadas para a sua resolução.  

Neste contexto, procedeu-se à substituição das TABELAS DE MATEMÁTICA fornecidas pelos 

docentes, por um material de consulta, construído pelos alunos, a que se chamámos CÁBULA, 

utilizado nos momentos de avaliação sumativa intercalar, integrados na modalidade de avaliação 

distribuída introduzida na Unidade Curricular o qual deveria cumprir as seguintes regras 

-não exceder uma folha A4(frente e verso);  

-ser manuscrito pelo próprio aluno, não sendo aceites cópias de outros materiais nem 

documentos que tenham sido realizados por recurso informático;  

-incluir toda a informação que o aluno entendesse relevante para a realização da prova, tendo 

em consideração a matéria a ser avaliada, uma vez que não seria permitida a consulta de 

qualquer outro registo. 

 

3.5.O procedimento 

A CÁBULA foi construída pelos próprios alunos e a sua elaboração teve de seguir algumas 

regras que foram divulgadas atempadamente na plataforma MOODLE, ambiente utilizado pelos 

docentes afetos à Unidade Curricular AMI-des e pelos respetivos alunos participantes, sempre 

que ocorria um momento de avaliação intercalar. Através de notícia endereçada a todos os 

inscritos, os alunos tomaram conhecimento das normas definidas para a construção e para a 

utilização do instrumento de apoio autorizado para consulta em substituição das tradicionais 

TABELAS DE MATEMÁTICA. 

 

4. A análise dos dados 

4.1. As categorias 

Os dados apresentados neste trabalho fazem parte de uma investigação em fase de 

desenvolvimento que está a ser realizada sobre o tema da Matemática na Engenharia, com 

alunos de várias licenciaturas. Explorando os conteúdos que os alunos colocaram no auxiliar de 

apoio à realização da avaliação das suas aprendizagens encontra-se uma oportunidade para 

entender como eles apreendem essa experiência, quais são as suas dificuldades sobre a 

aprendizagem nesse contexto específico e como eles traduziram para a CÁBULA o que pode 

facilitar ou prejudicar o seu sucesso.  



Os temas que serviram de base para os conteúdos transcritos na CÁBULA foram considerados 

como indutores suscetíveis de trazer as perspetivas dos alunos sobre quais os conceitos que 

correspondem às suas necessidades atuais e por eles identificadas como essenciais na avaliação 

das suas aprendizagens. Assim, nesta investigação estamos interessados em analisar os 

conteúdos e identificar a sua organização emergente, e não separadamente categorizar as 

transcrições que os alunos fizeram aquando a construção do material de apoio. 

Assim, após primeiro escrutínio das informações constantes nas produções realizadas pelos 

alunos nos textos de apoio, estas foram reunidas como um conjunto de dados. Seguidamente 

estabeleceram-se categorias mutuamente exclusivas a fim de identificar temas comuns e ideias 

subjacentes à construção dos conteúdos constantes nas CÁBULAS. As categorias emergentes 

foram justificadas por exemplos do material. Estas categorias foram discutidas e negociadas 

com outros docentes responsáveis por unidades curriculares de Cálculo Diferencial e Integral no 

sentido de chegar a um compromisso comum que originasse um primeiro conjunto de categorias 

e suas descrições. Um segundo momento da análise foi então realizado, a partir do qual foram 

estabelecidas categorias principais. No entanto, esta análise de conteúdo ainda não está 

completamente terminada, uma vez que a investigação decorre numa segunda etapa de recolha 

de dados, neste 2º semestre, do ano letivo de 2011/2012, na Unidade Curricular que funciona 

nos mesmos moldes, a fim de alcançar categorias mais distintas que possam guiar a análise dos 

dados adicionais e permitir uma compreensão mais completa dos fenómenos. 

Na primeira fase de análise foi evidenciada a necessidade de se construírem as categorias em 

função dos conteúdos programáticos que estavam sujeitos à avaliação em cada um dos 4 testes 

intercalares. No entanto, depois de uma reflexão sobre as várias categorias construídas com base 

nas informações transcritas pelos alunos, e que pretendiam dar resposta às suas necessidades de 

apoio específico, sistematizaram-se nas seguintes: 

 

A.Regras 

Nesta categoria agruparam-se todos os conteúdos evidenciados na CÁBULA que transcreviam as 

várias regras constantes nas TABELAS DE MATEMÁTICA, sobre matérias ligadas diretamente 

ao Cálculo Diferencial e Integral, tais como:  

-Primitivação imediata; 

-Primitivação de funções trigonométricas; 

-Primitivação de funções racionais; 

-Técnica de primitivação por substituição. 



Numa primeira leitura, constatou-se que os alunos integravam neste bloco de conteúdos, alguns 

conceitos que não tinham sido dados no curso, pelo que se entendeu por conveniente não tratar 

esses dados nesta classe mas incluí-los numa categoria separada. 

B.Conceitos básicos/elementares essenciais 

Esta categoria aglutinou inicialmente todas as informações que os alunos colocaram e que se 

reportavam a conceitos básicos e elementares essenciais à plena integração na Unidade 

Curricular de Análise Matemática I. Assim, evidenciaram-se as seguintes subcategorias: 

-Propriedades, no que se refere à potenciação e à radiciação; 

-Operações, que incluía a manipulação de frações e de polinómios, nomeadamente os casos 

notáveis da multiplicação; 

-Funções elementares que abordavam o estudo (gráfico ou analítico) de funções 

trigonométricas, função exponencial e respetivas funções inversas; 

-Fórmulas trigonométricas, onde se apresentavam relações da trigonometria; 

-Cónicas, onde abordavam a representação das cónicas; 

-Outros, que incluía toda e qualquer informação referente a conceitos básicos e elementares não 

constantes nas subcategorias anteriores. 

É de referir, no entanto, que no desenvolvimento da análise, constatou-se que estes conceitos 

surgiam transcritos de várias formas: quer por apresentação textual das correspondentes 

expressões constantes nas TABELAS DE MATEMÁTICA quer por indicação de exemplos 

práticos ilustrativos do conceito a evidenciar. Assim, nesta categoria associaram-se somente os 

conteúdos considerados teóricos, onde se identificava a existência de nível de abstração, 

relegando para outra categoria todos as informações consideradas como exemplos particulares 

do conceito a evidenciar. 

 

C.Conceitos de Cálculo Diferencial e Integral 

Esta categoria surge numa linha de análise semelhante à anterior, dando particular enfâse aos 

conteúdos programados abordados e específicos de Análise Matemática I e direcionada 

sobretudo para a descrição da definição teórica dos conceitos, originando as seguintes 

subcategorias: 

-Calculo integral definido: propriedades e Teorema Fundamental do Cálculo; 

-Integrais impróprios: integral de 1ª e 2ª espécie, integrais mistos; 



-Aplicações do Cálculo Integral: cálculo da medida da área, do volume de sólidos de 

revolução e comprimentos de curvas; 

-Equações Diferenciais: equações diferenciais de variáveis separáveis e linear de 1ª ordem. 

 

 

D.Resolução de exercícios 

Nesta categoria enquadraram-se todas as transcrições que se consideraram tanto como 

exemplificações de algum conceito particular no âmbito dos conceitos considerados pré-

requisitos como nos específicos da Unidade Curricular, dando origem à criação das seguintes 

subcategorias: 

-Conceitos básicos/elementares essenciais; 

-Conceitos de Cálculo Diferencial e Integral. 

Uma vez que muitos dos exemplos evidenciados refletiam pequenas orientações próprias dos 

alunos que configuravam em informações muito particulares, entendeu-se por conveniente 

considerar uma terceira subcategoria “Dicas” que incluiria todas estas situações específicas as 

quais poderão, de forma muito particular, conduzir a um melhor conhecimento do 

processamento da informação assimilada pelo aluno.  

 

E.Matéria não relacionada 

Ao longo da leitura das CÁBULAS foram sendo detetadas algumas irregularidades que foram 

consideradas de interesse relevante para o estudo que se pretende realizar e que tem por 

finalidade a compreensão do pensamento matemático dos alunos e das estratégias que são 

usadas para a resolução de problemas. Estas não conformidades referiam-se a transcrições que 

não estavam relacionadas com a matéria dada ( no teste ou mesmo ao longo da Unidade 

Curricular) ou que duplicavam informação constante noutra categoria. Consoante a origem 

destas transcrições foram assim constituídas três subcategorias: 

-Com o teste; 

-Com a matéria da Unidade Curricular; 

-Redundante. 

 

G.Organização 



Além das características pessoais da informação incluída em cada uma das CÁBULAS, foi 

também notória a disposição personalizada como cada aluno organizou o respetivo conteúdo. 

Neste sentido, entendeu-se por oportuno considerar uma categoria que refletisse algumas 

particularidades comuns referente à organização do suporte de apoio legitimado para consulta 

no teste e relacionar as subcategorias aos vários estilos de aprendizagem dos alunos, tendo-se 

optado pelo modelo proposto por Felder e Silverman (Felder, R. M. & Silverman, L. K., 1988). 

Este modelo de estilos de aprendizagem baseia-se na forma como um indivíduo prefere receber 

e processar a informação de modo a construir novos conhecimentos, atribuindo-lhe uma 

determinada classificação, e considera as preferências de aprendizagem em quatro dimensões: 

Sensorial/Intuitivo, Visual/Verbal, Ativo/Reflexivo, Sequencial/Global. As dimensões 

Sensorial/Intuitivo e Visual/Verbal referem-se aos mecanismos de perceção da informação, 

enquanto que as dimensões Ativo/Reflexivo e Sequencial/Global dizem respeito à maneira 

como a informação é processada e transformada em conhecimento. 

Foi nestes os pressupostos, que se pretendeu construir as subcategorias tendo por base a 

especificação de cada uma destas dimensões. Esta abordagem levantou um conjunto de questões 

que, não sendo conclusivas, conduziram à determinação de nova exploração através de revisão 

de dados e de literatura. 

 

4.2. Perceções dos alunos sobre a construção da CÁBULA 

No sentido de se analisarem as perceções dos alunos relativamente às influências efetuadas nas 

aprendizagens e nos métodos de estudo face a aplicação desta nova estratégia proposta pela 

docente e utilizada em AMI-des foi passado um questionário (com formato da escala tipo likert, 

de cinco pontos, consoante o grau de concordância dos estudantes) que foi concebido de forma a 

recolher informação sobre três grupos de questões, uma das quais dizia respeito à avaliação 

relativa à utilização da CÁBULA na substituição das tradicionais TABELAS DE MATEMÁTICA 

(Bigotte,M.E.,Pessoa,M.T.,2011). 

O questionário foi aplicado aos alunos que se apresentaram ao 4º e último teste integrado na 

avaliação distribuída. No sentido de se desenvolverem estudos complementares no âmbito das 

atitudes e comportamentos individuais dos alunos, que permitam um maior conhecimento da 

trajetória efetuada por cada um, foi solicitada a respetiva identificação, a título facultativo, 

sendo garantida a confidencialidade no tratamento e divulgação dos dados. 

Os elementos recolhidos nesta análise assentam essencialmente nas respostas dos estudantes ao 

questionário, destinado a identificar as perceções dos alunos relativamente às influências 

efetuadas nas aprendizagens e nos métodos de estudo face a aplicação de uma nova estratégia, a 

CÁBULA, proposta pela docente e utilizada na Unidade Curricular de AMI-des. 



Relativamente à preocupação deste estudo em compreender as atitudes, os comportamentos e as 

perceções face aos métodos de estudo, não só desenvolvidos pelos alunos como também 

propostos pelos professores concluiu-se que: 

-os alunos suportam o seu estudo autónomo, fora da sala de aula, na resolução de fichas de 

exercícios organizadas pelo docente e na organização de apontamentos próprios. O recurso ao 

docente faz-se de forma esporádica e por insistência daquele, através da criação de espaços 

extra de atendimento e de apoio, num formato clássico de aula. 

-os alunos consideram a necessidade de se substituírem as tradicionais TABELAS DE 

MATEMÁTICA, reconhecendo, no entanto, que a “CÁBULA” foi um instrumento que 

contribuiu para melhorar as suas aprendizagens. 

 

5.Conclusões 

De uma forma geral, o número reduzido de participantes integrados no estudo (n=32), originado 

pelas condições de exigência de percentagem mínima de presença de aulas, e a integração num 

sistema de avaliação distribuída constituída pela resolução de 4 minitestes, foram fatores que 

facilitaram a interação professor-aluno e permitiram a aplicação de novas estratégias de ensino e 

um maior conhecimento das dificuldades encontradas pelos alunos e das consequentes formas 

de superação.  

Os elementos recolhidos neste estudo exploratório assentam na análise preliminar dos conteúdos 

das CÁBULAS, estratégia proposta pela docente e utilizada na Unidade Curricular de AMI-des 

no ano letivo 2010/2011. Não se pretendeu observar uma amostra representativa, mas obter, 

através de uma amostra por conveniência, elementos que possam enriquecer as perspetivas de 

investigação numa fase posterior, no sentido de reconstrução de categorias mais distintas que 

permitam uma melhor compreensão dos fenómenos. Assim, entendemos que as conjeturas 

evidenciadas neste estudo exploratório devam ser objeto de análise através de recolha de dados 

adicionais que estão a ser recolhidos neste semestre, num contexto de aprendizagem idêntico ao 

do estudo apresentado. 

Aceitando-se que a aprendizagem é mais influenciada por aquilo que o estudante faz do que por 

aquilo que faz o professor (Biggs,2000) e que aprender matemática é a apreensão de conceitos, 

entendido como um processo de passagem do entendimento à compreensão realizando todas as 

etapas inerentes a cada estágio (Carvalho, 2007) torna-se importante compreender como os 

alunos pensam, em termos matemáticos, perceber as dificuldades no raciocínio aplicado e 

conhecer as estratégias adotadas para a sua resolução. Para o efeito será de extrema importância 

proceder à descrição das relações existentes entre os métodos aplicados nos domínios do ensino 

e as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 



A construção de uma taxonomia própria à especificidade da aprendizagem da Matemática que 

identifique as dificuldades dos alunos e a consequente elaboração de um referencial que auxilie 

os alunos nas dificuldades diagnosticadas, poderão ser ferramentas que, uma vez validadas, 

venham a desenvolver nos alunos melhores e mais profundas aprendizagens.  
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Resumo: 

O paradigma emanado pela Declaração de Bolonha, admite um pressuposto de mudança que 

visa substituir um modelo centrado no professor e na transmissão de conhecimento por um 

modelo centrado no aluno e na construção de conhecimento. Surge assim, neste novo ambiente 

de ensino/aprendizagem, uma maior exigência ao docente do Ensino Superior, uma maior 

capacidade crítica e uma maior reflexão quanto à sua prática pedagógica e um constante 

ajustamento dos percursos pedagógicos às dificuldades e às características particulares dos seus 

alunos. Por outro lado, emerge a necessidade de se fazer convergir a aplicação de estratégias aos 

interesses, às motivações e aos novos perfis do aluno que frequenta actualmente o ensino 

superior para que as mudanças de atitude e de comportamento à escola revertam em 

aprendizagens mais significativas e, por conseguinte, conduzam a um maior sucesso escolar. É 

neste contexto e considerando os elevados índices de reprovação e de abandono no ensino 

superior, nomeadamente nas unidades curriculares de Matemática ministradas nas licenciaturas 

de Engenharia, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, que se levou a efeito um 

estudo, durante o 1º semestre deste ano lectivo, que tem por objectivo efectuar a análise das 

percepções dos alunos de forma a contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem 

que permita uma co-responsabilização dos intervenientes do processo educativo, que possa 

melhorar a qualidade da docência e aumentar o sucesso escolar. As conclusões retiradas deste 

trabalho conduzirão à definição de um conjunto de medidas a implementar no próximo ano 

lectivo, cuja monitorização das acções propostas e consequente avaliação a efectuar pelos 

participantes na investigação permitirão introduzir melhorias na qualidade da docência. 

Este estudo exploratório está enquadrado no projecto de investigação-acção “Compreender para 

melhor Ensinar” que tem por finalidade aprofundar o conhecimento das causas do abandono 

escolar nas Unidades Curriculares de Matemática para que se proceda à definição de estratégias 


