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RESUMO 

 

A disciplina de Análise, apresentada no currículo dos cursos de graduação em Matemática é de 

grande importância para a formação dos profissionais que trabalharão tanto como professores, 

quanto para os que atuarão como bacharéis. No entanto, historicamente, Análise na Licenciatura 

é uma disciplina com altos índices de reprovação e que é considerada como extremamente 

difícil pelos alunos, este fato tem como consequência uma repulsa dos alunos pela disciplina e 

falta de motivação pelo aprendizado da mesma. O Projeto “Análise Ativa”, desenvolvido e 

coordenado por professoras do Departamento de Análise do Curso de Matemática da 

Universidade Federal Fluminense, utiliza metodologias voltadas para aprendizagem ativa 

buscando proporcionar aprendizagem significativa da Análise. O intuito dessa monografia é 

mostrar a análise e contribuição do Projeto “Análise Ativa” para formação dos licenciandos a 

partir do olhar dos próprios estudantes, além de discutir sobre essas colocações acerca do 

impacto do projeto em sua formação docente. 

 

Palavras-chave: Ensino de Análise Real. Formação Docente. Metodologia de Ensino Ativo. 
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Capítulo 1: Introdução 

 

Neste trabalho vamos discutir observações feitas a partir do ponto de vista dos 

licenciandos a respeito do Projeto Análise Ativa (oficialmente denominado 

Desenvolvimento de Materiais para Ensino de Análise por Metodologia de 

Aprendizagem Ativa). Este projeto foi iniciado em 2018 por professoras do 

Departamento de Análise (GAN) do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) com o objetivo de desenvolver materiais para 

ensino de Análise Matemática através de metodologias voltadas para aprendizagem 

ativa.  

Quando buscamos na literatura nacional na área de Educação Matemática artigos 

que enfoquem o ensino de Análise Matemática para a Licenciatura descobrimos que não 

são muitos os trabalhos sobre o tema, tal como nos conta Otero-Garcia, que se debruçou 

sobre tais materiais com objetivo de construir um mapeamento das pesquisas realizadas 

sobre esse assunto: “Concluímos que a quantidade de pesquisas em ensino de Análise 

ainda é muito pequena, há poucos docentes universitários trabalhando com essa 

temática e os trabalhos estão relativamente isolados entre si.” (OTERO-GARCIA, 2018, 

pg.38). 

Dentre os trabalhos analisados por Otero-Garcia (Op. Cit.), alguns artigos, com 

os quais nos interessa dialogar mais diretamente, trazem mais claramente a discussão 

sobre o ensino de Análise a partir do ponto de vista do licenciando ou do professor de 

Matemática da Educação Básica. Outros (que também serão importantes em nossa 

abordagem) tomam como ponto de partida a perspectiva de matemáticos ou educadores 

matemáticos, estudos históricos relacionados ao Cálculo e a Análise ou outras fontes de 

dados. Em particular, alguns aspectos que são discutidos nos artigos que tratam do 

ensino de Análise para a Licenciatura no Brasil (e para os quais também nos voltamos) 

são: a inexistência de diferenças significativas entre as disciplinas de Análise 

direcionadas à Licenciatura e Bacharelado (BOLOGNEZI, 2006; SOARES, MOREIRA 

e FERREIRA, 1997; FERREIRA e MUNIZ, 2014); o papel da Análise na formação do 

professor de Matemática (GOMES et al., 2015; MOREIRA e VIANNA, 2016); a 

influência de falhas de aprendizagem em disciplinas anteriores na dificuldade dos 

alunos em Análise (BOLOGNEZI, 2006); a desmotivação dos alunos diante das crenças 



8 
 

e imagens que possuem da disciplina, as quais impactam o seu desempenho 

negativamente (BORTOLOTI, 2003); o alto índice de reprovação da disciplina 

(BOLOGNEZI, 2006; PASQUINI, 2007; SOUZA, 2003); estratégias tais como 

memorização e repetição para aprovação na disciplina (GOMES et al., 2015). Além 

desses pontos também abordamos outras questões, tais como as principais dificuldades 

dos alunos nas disciplinas de Análise e o papel das diferentes metodologias de ensino 

para aprendizagem nesta disciplina. 

O quadro que observamos através da leitura destes trabalhos traz um panorama 

sombrio para o ensino de Análise na Licenciatura, o qual tem consequências graves para 

a formação do licenciando. O Projeto Análise Ativa foi idealizado como um caminho 

para, através do uso de metodologias que propiciem aprendizagem ativa e humanizada, 

buscar reverter este panorama, tornando a aprendizagem de Análise mais significativa, 

interessante e útil para os licenciandos.  

Nesta monografia pretendemos analisar a contribuição do projeto “Análise 

Ativa” para a formação dos licenciandos a partir do olhar dos próprios estudantes. Para 

isso, utilizamos questionários e entrevistas que foram respondidos por alunos que 

participaram de pelo menos uma das disciplinas de Análise (Análise I ou Análise II), no 

âmbito do Projeto Análise Ativa. O material obtido foi analisado e discutido em diálogo 

com os trabalhos existentes na literatura, vários já citados anteriormente nesta 

introdução.  

É importante destacar neste trabalho se estruturam as monografias de duas 

licenciandas, Ana Carolina Ferreira Rangel e Gabriella Marie Lobo Alves Sodré, cada 

uma das quais enfocando um aspecto diferente da aprendizagem propiciada pelo 

projeto. Enquanto Sodré, em sua monografia, se concentra na percepção dos estudantes 

com relação aos efeitos do projeto sobre a aprendizagem da própria Análise 

Matemática, Rangel nos apresenta uma discussão sobre as colocações dos licenciandos 

a cerca do impacto da metodologia adotada no projeto para sua formação docente 

(pensando, por exemplo, sobre o potencial desta experiência enquanto possível 

motivadora do uso de metodologias ativas em suas futuras carreiras no magistério). 

No próximo capítulo discutiremos algumas questões relativas ao ensino de 

Análise tomando por base as pesquisas identificadas por Otero-Garcia em seu 

mapeamento. Essa discussão e o cenário que dela podemos depreender nos fornecerão 

um pano de fundo para a pesquisa que apresentaremos neste trabalho. 
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No terceiro capítulo descreveremos como o Projeto Análise Ativa surge no 

cenário já discutido, como se estrutura e quais são seus objetivos.  

No quarto capítulo relataremos como o presente trabalho foi idealizado dentro 

deste contexto pelas licenciandas Rangel e Sodré que participaram como alunas da 

primeira turma do Projeto Análise Ativa. Também trataremos da metodologia utilizada 

nesta pesquisa, detalhando os instrumentos usados para obtenção dos dados a serem 

estudados e a estratégia adotada para análise destes dados. 

No quinto e no sexto capítulos apresentaremos a análise dos dados obtidos 

tomando por base o questionamento principal que norteia essa pesquisa, a saber: 

Partindo da perspectiva do licenciando, quais os desdobramentos do Projeto Análise 

Ativa para sua formação docente? E como a metodologia influencia na formação de 

futuros professores de matemática? Essa análise será feita em interlocução com os 

trabalhos discutidos no terceiro capítulo. Os dados obtidos através do questionário 

eletrônico serão analisados no quinto capítulo, ficando o sexto voltado para os 

depoimentos colhidos na fase das entrevistas.  

No sétimo capítulo trazemos algumas conclusões e comentários finais. 
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Capítulo 2: A problemática do ensino de Análise nos 

cursos de Licenciatura em Matemática 

 

A constatação da existência de questões críticas envolvendo o ensino de Análise 

nos cursos de Licenciatura em Matemática e a consequente discussão sobre o papel 

desta disciplina na formação dos professores não são novidade. Foi tema, por exemplo, 

de um artigo escrito por Moreira, Cury e Vianna (2005), que levantaram e 

categorizaram considerações feitas por pesquisadores matemáticos sobre diferentes 

aspectos relacionados ao curso de Análise na Licenciatura. Estes autores ponderam que 

no debate sobre os conhecimentos matemáticos que fazem parte da formação do 

professor é preciso levar em conta a questão do que deve compor os saberes 

profissionais dos professores e onde se situam os conhecimentos matemáticos 

apreendidos na Licenciatura (e, em particular, os que compõem a disciplina de Análise). 

Em geral a estrutura curricular dos cursos de Licenciatura em Matemática conta 

com matérias como Cálculo, Álgebra Linear e Geometria Analítica nos períodos iniciais 

e nos últimos semestres são trabalhadas as disciplinas com mais formalização e rigor 

como Análise. Essa disciplina estuda entre outras coisas, o conjunto dos números reais e 

as funções reais exibindo provas formais e rigorosas de alguns conceitos apresentados 

de forma menos rigorosa em disciplinas como o Cálculo. Porém, problematizam 

Moreira, Cury e Vianna no seu trabalho, se já existem disciplinas que abordam a 

questão das funções reais como no Cálculo Diferencial, então “de quais tópicos deveria 

tratar a disciplina Análise Real e com que tipo de abordagem? Deveria ela ser 

obrigatória no curso de licenciatura? Por quê?” (MOREIRA, CURY e VIANNA, 2005, 

p.13). Além do próprio artigo já mencionado, que vai investigar essas questões a partir 

da perspectiva dos matemáticos, outros trabalhos que discutiremos a seguir também 

buscam trazer luz sobre esse e outros questionamentos relacionados ao ensino de 

Análise Matemática na Licenciatura. 

Passando da perspectiva dos matemáticos para a dos licenciandos, Ciani, Ribeiro 

e Junior (2006) questionaram alunos egressos do curso de Licenciatura em Matemática 

da UNIOESTE sobre os conteúdos que fazem parte da grade curricular de sua formação. 

Os autores dirigiram aos alunos um questionário composto por dezenove perguntas, e 

obtiveram a opinião de doze alunos a respeito da questão: “Dê uma nota de 0 (zero) a 10 
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(dez) para avaliar os conteúdos abaixo quanto à presença no curso, a sua compreensão 

dos mesmos e a importância destes na sua prática de sala de aula. Justifique sua 

resposta.” (CIANI, RIBEIRO e JUNIOR,  Ibid., p.5). Analisando as respostas referentes 

à disciplina de Análise, os pesquisadores concluíram que os sujeitos não conseguem 

estabelecer uma relação com a prática docente, por esse motivo, consideram que 

disciplinas como Análise seriam úteis apenas para uma pós-graduação. Os autores ainda 

salientam que os licenciandos nem sequer veem a possibilidade da Matemática 

Avançada ajudar a explicar a Matemática Escolar, pois os mesmos não percebem 

conexões entre os conteúdos de Análise com a sua prática escolar.  

O trabalho de Bolognezi (2006) também revela um cenário similar quanto à 

percepção dos licenciandos sobre a disciplina de Análise. Por meio de questionários 

aplicados a alunos e professores da Licenciatura em Matemática de uma Universidade 

do Paraná, a pesquisadora concluiu que os licenciandos, em sua grande maioria, não 

identificam finalidade da disciplina de Análise para sua carreira como professor de 

Matemática na Educação Básica. A autora contou com um público alvo formado por 

vinte e oito sujeitos, dentre os quais faziam parte dezoito alunos da graduação em 

Matemática (entre alunos da Licenciatura, Bacharelado e Licenciatura e Bacharelado), 

quatros professores de Análise e seis professores de Matemática do Ensino Básico. 

Comparando as opiniões dos alunos da Licenciatura e do Bacharelado, a pesquisadora 

concluiu que para a maioria dos licenciandos, a disciplina de Análise não parece 

importante em sua carreira; opinião contrária ao dos futuros bacharéis.  

Outro trabalho que procurou problematizar o curso de Análise na Licenciatura 

tomando, como material para investigação, entrevistas com licenciandos e professores 

da Educação Básica foi o artigo “Quatro ou Mais Pontos de Vista sobre o Ensino de 

Análise”, de GOMES et al (2015). Este trabalho, respaldado na dissertação de mestrado 

do primeiro autor (GOMES, 2013), também levanta depoimentos de professores de 

Análise e de coordenadores de curso, mas tem seu foco na perspectiva de licenciandos e 

professores da Educação Básica. As análises do material levam os autores à construção 

de três categorias: “A presença da Análise na Licenciatura em Matemática”, “A Análise 

como corpo de conhecimento” e “A Análise e a abertura de horizonte de possibilidades 

do professor” (GOMES et al., ibid). Dentre as conclusões apresentadas neste trabalho, 

podemos citar: que a compreensão da disciplina de Análise envolve a intuição, mas 

também contato com outros tipos de fontes que não sejam a aula de Análise; que a 
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dificuldade da disciplina está ligada de certa forma às demonstrações apresentadas com 

todo seu rigor e formalismo; e que os professores (da Educação Básica) acreditam que 

seja uma disciplina importante, mas não sabem explicar o porquê. 

A diferenciação entre disciplinas de Análise oferecidas para a Licenciatura e 

para o Bacharelado em Matemática também é um tema bastante discutido nos trabalhos 

que se voltam para o ensino de Análise na formação de professores. A literatura na área 

aponta poucas diferenças entre o modo como conteúdos de Análise são ministrados para 

os cursos de Licenciatura e de Bacharelado. Segundo Bolognezi (2006), um aluno da 

Licenciatura em Matemática, que será um futuro professor, deve ser preparado para 

proporcionar situações em que seus alunos utilizem conceitos matemáticos para 

comunicar suas ideias matemáticas corretamente. Essas situações devem envolver 

coleta, analise e organização de dados além da resolução de problemas através de 

argumentações lógicas. Porém o que vemos nas disciplinas de Análise são programas 

muito semelhantes tanto para a Licenciatura como para os cursos de Bacharelado – 

cursos em que os graduandos são preparados para a pesquisa. Em ambos a ênfase está 

nos conteúdos e não fica clara a relação dos mesmos com a formação do professor, 

sendo esta prática defendida com base em uma busca de formação matemática dita 

“sólida”. Como resultado desta concepção de solidez, poderíamos considerar legítima a 

afirmação de que “Não há espaço, dentro da formação específica do licenciado, para 

que ele seja exposto, de maneira sistemática e coerente, à Matemática que vai ensinar, 

com um olhar voltado especificamente para sua futura prática profissional.” (SOARES, 

MOREIRA e FERREIRA, 1997, p.28). Ferreira e Muniz (2014) ainda corroboram esta 

perspectiva destacando o fato de que a maioria dos professores que ministram essa 

disciplina nos cursos de Licenciatura em Matemática são mestres ou doutores em 

Matemática Pura ou Aplicada e precisariam, portanto, inteirarem-se também sobre 

aspectos relacionados à docência em outros níveis de ensino: 

 

Por fim, ressaltamos que a formação dos professores que ensinam a disciplina 

Análise nos cursos de licenciatura em Matemática é uma questão de grande 

importância a ser investigada e que boa parte dos problemas relacionados ao 

ensino de Análise podem ser resolvidos se esses professores forem mais 

inteirados e comprometidos com aspectos relacionados ao exercício docente 

nos diversos níveis de ensino. (FERREIRA;MUNIZ, 2014, p.131) 

 

Retomando a discussão sobre o papel da Análise na formação do professor de 

Matemática, a pesquisa de Moreira e Vianna (2016) levanta a perspectiva dos 
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pesquisadores em Educação Matemática. O ponto de vista da comunidade científica dos 

matemáticos (importante por sua influência nos cursos de licenciatura) é comparado 

pelos autores com as colocações de educadores matemáticos que se dedicam a pesquisas 

sobre a formação de professores de Matemática. Confrontando essas diferentes 

perspectivas, observa-se que, quanto à necessidade da disciplina de Análise no curso de 

Licenciatura, ambos os grupos parecem concordar:  

 

Não houve discordância quanto à obrigatoriedade dessa disciplina no 

currículo da licenciatura em matemática. As divergências se centraram 

essencialmente no modo de abordar alguns tópicos, sobre a presença dos 

quais, na ementa da disciplina, não houve discordâncias significativas. 

(MOREIRA; VIANA, 2016, p.532) 

 

Os argumentos para defender a necessidade de Análise na licenciatura também não 

divergiram muito: 

  

Basicamente, ambos os grupos consideram que a disciplina Análise na Reta 

deve ser obrigatória no curso de licenciatura porque ela é fundamental para 

que os licenciandos tenham um contato mínimo com a matemática superior e 

possam construir um ponto de vista sobre a matemática atual. Além disso, o 

aluno da licenciatura precisa conhecer a natureza do pensamento matemático, 

a forma como a matemática organiza-se em conhecimento específico, precisa 

ter uma cultura matemática (Primeira Categoria). Num segundo conjunto de 

argumentos, ambos os grupos defendem a obrigatoriedade da disciplina na 

licenciatura porque ela traria um aprofundamento dos conhecimentos 

matemáticos ao licenciando. Este conhecimento seria necessário para que o 

futuro professor pudesse perceber problemas epistemológicos importantes 

nas abordagens usuais dadas a conceitos como números racionais e 

irracionais, funções, continuidade etc. e permitiria ao futuro professor discutir 

de modo mais amplo o conhecimento que irá lecionar (Categoria 2). (Ibid., 

p.533) 

 

No grupo dos matemáticos houve ainda uma terceira categoria, associada a aplicações 

de Análise, contudo essa justificativa não compõe uma categoria no conjunto das 

respostas fornecidas pelos educadores matemáticos.  

Otero-Garcia, Baroni e Martines (2013) também abordam, em sua pesquisa com 

professores de Análise e coordenadores de curso, questionamentos sobre o objetivo da 

disciplina na Licenciatura. Observam que “considera-se importante analisar como o 

enfoque da matemática avançada contribui efetivamente para a prática docente, ou se 

esse enfoque representa apenas um padrão internalista construído e validado 

historicamente.” (OTERO-GARCIA; BARONI; MARTINES, 2013, p. 707). 

Um fator frequentemente associado às dificuldades dos alunos em Análise é a 
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influência de falhas de aprendizagem em disciplinas anteriores. Essa ideia é 

fundamentada, por exemplo, pelo trabalho de Bolognezi (apud OTERO-GARCIA, 

2011), que apresenta as opiniões dos professores que ensinam Análise. Para eles a maior 

causa das dificuldades dos alunos é decorrente de falhas em conteúdos de Cálculo 

trazidas pelos alunos. Bolognezi ainda sugere que é preciso superar a transferência da 

culpa para o ensino anterior, analisando que na verdade o problema é a falta de pré-

requisitos para cursar a disciplina. Tanto nesta pesquisa de Bolognezi quanto em Reis 

(2001) encontramos depoimentos que atribuem a dificuldade em Análise à falta de 

conteúdos de Cálculo. A essa proposição, Otero-Garcia contrapõe: 

 

Muitos professores de análise culpam as disciplinas de cálculo pela 

dificuldade que seus alunos têm em sua disciplina. Bem, no caso de se culpar 

o ensino médio, temos, em certo sentido, uma questão externa à universidade: 

as escolas de onde vieram os alunos não os prepararam adequadamente. Mas, 

e com relação ao cálculo? O aluno já estava na universidade, o aluno foi 

aprovado nessa disciplina, e, portanto, apto a prosseguir seus estudos, então, 

como ainda tem dificuldades nela? Se o problema todo vem do ensino médio, 

passa pelo cálculo e depois chega à análise, então esse aluno já deveria ter 

sido retido no cálculo. Por que não foi? (OTERO-GARCIA, 2011, p. 130) 

 

Ainda levando em conta a questão do Cálculo, Souza (2003) acredita que os 

alunos de um curso de Matemática precisam ter bem definidos conceitos dessa 

disciplina como: os números, limites e funções. Em sua pesquisa, a autora destaca a 

grande deficiência dos alunos na língua escrita, o que os impede de expressar suas 

ideias em um argumento matemático, além da dificuldade em realizar demonstrações 

genéricas. Pasquini (2007) também comenta que a não compreensão dos números reais, 

seria uma das razões para a dificuldade encontrada em Análise. Em sua pesquisa, a 

autora focou apenas nos números reais, visto que é um tema de grande relevância na 

formação do professor e essencial para conceitos básicos da Análise. Todas essas falhas 

no entendimento de conceitos básicos, linguagem matemática ou conteúdos anteriores 

podem ser considerados fatores que contribuem para o alto índice de reprovação da 

disciplina. 

 As reprovações em grande escala na disciplina e a percepção de que, na 

instituição em que fazia mestrado, Análise era considerada a pior disciplina da 

graduação pelos licenciandos foram fatores que motivaram a pesquisa apresentada pela 

dissertação de Bortoloti (2003). A autora investigou as emoções que interferem de 

modo negativo no desenvolvimento dos alunos, influenciando o seu desempenho nas 
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avaliações. Na pesquisa participaram oito estudantes, sendo quatro alunos da 

Licenciatura e quatro alunos do Bacharelado. A pesquisadora, em seu trabalho, destaca 

a influência dos aspectos afetivos sobre o desenvolvimento dos alunos na disciplina de 

Análise, e acredita que ignorar tal fato pode acarretar na manutenção de crenças 

desfavoráveis do aluno com relação à disciplina (muito difícil, impossível passar) a ao 

seu próprio desempenho (não conseguirei, é necessário muito esforço). Para alguns 

alunos que já passaram da disciplina, essa vivência gerou uma espécie de repulsa, um 

desejo considerável de não se relacionarem com a disciplina novamente como citado em 

Gomes et al. (2015). Bortoloti (op. cit.) observa que um fator que contribui para o 

desenvolvimento da crença sobre a dificuldade apresentada pela disciplina é a fala dos 

professores. A ideia passada para os alunos é que para ser aprovado nesta disciplina, não 

basta cursá-la só uma vez. Essa ideia é ratificada em Gomes et al. (op. cit) quando os 

autores citam que “Na vivência com a disciplina, o professor dita o ritmo e o aluno 

esforça-se para segui-lo. Quando não consegue ocorrem as frustrações e palavras como 

trauma e tortura são mencionadas para descrever a relação com a disciplina.” Outro 

ponto observado no trabalho de Bortoloti é a crença sobre a dedicação necessária para o 

acompanhamento da disciplina. A autora frisa que o livro de Elon Lajes Lima (LIMA, 

1997) – adotado na maioria dos cursos de Análise – fala em seu prefácio que os 

conteúdos exigem um ‘sério esforço’ dos estudantes para serem compreendidos. Sobre 

as dificuldades na disciplina, Bortoloti acredita que o motivo da preocupação 

demonstrada com relação à redação das respostas é a falta de maturidade matemática, 

além do fato da leitura de exercícios resolvidos não ser sinônimo de uma aprendizagem 

significativa. Para a pesquisadora, isso mostra que decorar, memorizar teoremas e 

definições não é suficiente para o entendimento da Análise. 

Como relacionado em Bortoloti (2003), algumas estratégias utilizadas pelos 

alunos para driblar as reprovações na disciplina são a memorização e a repetição. Essa 

questão é evidenciada também no trabalho de Gomes et al. (2015). Tal pesquisa revela, 

através de entrevistas com licenciandos e professores de Matemática da Educação 

Básica, que esses sujeitos julgam como essenciais para o bom rendimento na disciplina 

recursos como reprodução e memorização. Os pesquisadores evidenciam que a 

reprodução seria uma espécie de treinamento baseado em repetições a fim de se 

preparar para as avaliações. 
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Sob esse ponto de vista, o ato de reproduzir implica em repetir a 

demonstração de um teorema tantas vezes quantas forem necessárias de 

modo que, por meio da observação e construções de padrões oriundos desse 

processo, o aluno possa reproduzir, no momento da avaliação, aquilo que foi 

amplamente repetido no momento da preparação. (GOMES et al., 2015, 

p. 1249) 
 

O trabalho indica que a memorização parece ser ainda mais relevante, o que emerge nas 

falas de um dos participantes da pesquisa: “era um processo repetitivo mesmo. Ah, era 

quase um processo de decorar o teorema; muitos conseguiam, muitos alunos tinham 

essa habilidade, de decorar, é igual letra de música, o cara decorava [...]” (Entrevista 

com professor da educação básica, GOMES, 2013, p. 211, apud GOMES et al., 2015, p. 

1249). Os autores sugerem que a relevância da memorização e a repetição como 

estratégias para estudar Análise decorre da busca dos estudantes por ações que os 

conduzam à aprovação e obtenção de bons rendimentos na disciplina. Os autores ainda 

levam em consideração que a memorização não é uma exclusividade apenas da 

disciplina de Análise, que a ação de decorar é um fato histórico-cultural da escola como 

um todo que emerge na prática de professores e alunos. 

 Os aspectos brevemente abordados ao longo deste capítulo estão longe de 

esgotar as considerações que se pode fazer sobre as pesquisas existentes a respeito do 

ensino de Análise em cursos de Licenciatura Matemática. Refletem, contudo, os 

aspectos que mais tocaram às autoras desta monografia durante o processo de estudo da 

literatura pertinente ao tema. Sendo assim, estes aspectos permitem compor o pano de 

fundo sobre o qual se desenvolverá este trabalho e serão diversas vezes retomados ao 

longo do texto.  

A seguir, encerramos este capítulo listando sucintamente estes pontos: 

 P1: Problematização das disciplinas de Análise na Licenciatura Matemática: Por 

que seriam relevantes para a formação do professor de Matemática, o que 

deveria ser ensinado nestas disciplinas e como deveria ser seu ensino? 

 P2: Desconhecimento por parte dos licenciandos quanto à finalidade da 

disciplina em sua formação docente; 

 P3: Pouca ou nenhuma diferenciação entre disciplinas de Análise para cursos de 

Licenciatura e cursos de Bacharelado em Matemática; 

 P4: Evidentes dificuldades dos estudantes nas disciplinas de Análise e fatores 

que podem contribuir para estas (tais como os problemas de aprendizagem em 
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disciplinas anteriores); 

 P5: Alto índice de reprovação nas disciplinas de Análise; 

 P6: Fatores emocionais associados ao desempenho dos estudantes nas 

disciplinas de Análise; 

 P7: Recurso a técnicas como reprodução e memorização como estratégia para 

aprovação em disciplinas de Análise. 
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Capítulo 3: O Projeto Análise Ativa 

 

 

Neste capítulo vamos apresentar um pouco da história e da proposta do Projeto 

Análise Ativa, descrever como este funciona e apontar como o trabalho proposto nesta 

monografia nasce a partir de tal projeto. 

Durante as reuniões para a reformulação curricular da Licenciatura em 

Matemática, no ano de 2017, uma comissão do Departamento de Análise do Instituto de 

Matemática da UFF se dedicou a discutir as possibilidades para a reformulação das 

disciplinas de Análise. Nessa discussão, observando tanto as vivências dos docentes do 

departamento, quanto a literatura existente sobre ensino de Análise para a Licenciatura 

(abordada nos capítulos anteriores) a formulação de uma proposta que enfrentasse os 

problemas já discutidos era desafiadora. A ideia de usar uma metodologia voltada para 

aprendizagem ativa nas disciplinas de Análise para o curso de Licenciatura surgiu da 

professora Michelle Dysman. Ela já vinha trabalhando com essas metodologias desde 

2014 em outras disciplinas matemáticas na Universidade, como Álgebra Linear, e 

também vinha pesquisando o problema da aprendizagem de Análise desde 2009. Para 

ela, a aprendizagem de Análise passava pela questão da linguagem matemática. Esse era 

o ponto chave que devia ser levado em conta para tentar sanar alguma das dificuldades 

dos alunos na disciplina. 

Assim, durante as discussões da reforma curricular, ela propôs que a 

reformulação da disciplina se desse de forma a alterar a metodologia de ensino, 

possibilitando maior engajamento dos alunos na construção de seus conhecimentos 

analíticos. Esta sugestão foi acolhida pela comissão e aprovada pelo departamento. 

Também ficou definido que, para a viabilização prática da proposta, seria 

montado um projeto de ensino que produziria materiais para ensino de Análise 

Matemática através de metodologias voltadas para aprendizagem ativa, visando auxiliar 

aos futuros professores da disciplina no uso da nova metodologia. 

O projeto de ensino “Desenvolvimento de Materiais para Ensino de Análise por 

Metodologia de Aprendizagem Ativa” (ao qual costumamos nos referir apenas com 

Projeto Análise Ativa) foi aprovado pelo departamento e foi inicialmente composto 

pelas professoras Michelle Dysman, Cybele Vinagre e Miriam Abdón. O projeto previa 

que as professoras nele envolvidas assumiriam as disciplinas de Análise durante sua 
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vigência, produziriam materiais voltados para ensino por metodologias que 

propiciassem a aprendizagem ativa e utilizariam tais metodologias e materiais nas 

disciplinas em questão. No segundo semestre de 2019 a professora Viviana Cuadrado 

também se somou ao grupo tornando-se membro da equipe do projeto.  

No primeiro semestre de 2018 apenas a disciplina Análise I foi realizada dentro 

do Projeto Análise Ativa. Naquele semestre a professora Michelle assumiu a turma da 

manhã e a professora Miriam assumiu a turma da noite. Contudo, as aulas da manhã 

contavam, na maioria das vezes, com a participação das três professoras (possibilitando 

que as professoras Miriam e Cybele se familiarizassem com o método) e, ainda em 

metade das aulas, com a presença da monitora Cecília Alcântara, que também participou 

do trabalho de implantação da metodologia ativa na disciplina.  

As aulas eram ministradas com base em slides produzidos pela equipe do 

projeto, os quais continham as definições básicas a serem trabalhadas, os enunciados de 

proposições, algumas observações e diversos problemas a serem pensados e resolvidos 

em sala de aula pelos estudantes. Os alunos se dividiram em grupos pequenos, cabe 

observar que tiveram plena liberdade para formar os grupos. O objetivo destes grupos 

era o de discutir em conjunto os problemas propostos em sala de aula. Este trabalho 

colaborativo foi muito positivo como veremos mais adiante nas respostas dos alunos, 

porque um aluno pôde ajudar o outro e assim chegar a construir uma solução conjunta 

do problema estudado. As professoras mediavam o processo, buscando priorizar a 

escuta dos caminhos pensados pelos alunos, orientando e trazendo sugestões quando 

julgassem pertinentes. As demonstrações e soluções de problemas, depois de discutidos 

pela turma, eram formalizadas na lousa e, em seguida, estes registros eram fotografados 

e anexados aos slides, os quais eram compartilhados com a turma. 

Um fator importante neste modelo é a humanização do processo. Busca-se 

desconstruir os estereótipos do professor como o sábio que apresentará o conhecimento 

e do aluno como aprendiz passivo que recebe o saber. Em vez disso, alunos e 

professoras tornavam-se participantes de um grupo que coopera com o objetivo de 

construir conhecimento. Nesta perspectiva cresce a responsabilidade e participação ativa 

dos alunos no processo de ensino e aprendizagem e também, de forma coerente, na 

tomada de decisões sobre a disciplina. 

Essa dinâmica, a partir do segundo semestre de 2018, passou a abranger também 

a disciplina Análise II, contando naquele semestre com a professora Cybele como 
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responsável pela turma matutina de Análise I, a professora Michelle na turma de 

Análise II matutina e a professora Miriam como responsável pelas turmas de Análise I e 

II noturnas. 

No primeiro semestre de 2019 as mesmas três professoras seguem responsáveis 

pelas quatro turmas, Miriam com as turmas da noite e, na parte da manhã, Cybele com 

Análise II e Michelle com Análise I.  

No segundo semestre de 2019, a professora Viviana ingressa no projeto e 

assume a turma noturna de Análise II (enquanto Michelle assume a turma análoga no 

matutino, e Miriam e Cybele assumem Análise I, a primeira no noturno e a segunda no 

diurno). 

Outro ponto que diferencia a disciplina de Análise a partir da aplicação da 

metodologia ativa das outras disciplinas e até das mesmas disciplinas de Análise 

ministradas da maneira tradicional, é o das avaliações. 

Ao invés de seguir a regra das duas avaliações regulares semestrais, utilizada na 

maioria das disciplinas do curso, o Projeto Análise Ativa adota três avaliações regulares. 

Com isto busca-se diminuir o conteúdo cobrado em cada uma delas e também separar as 

avaliações por proximidade temática de modo mais coerente. Na disciplina de Análise I, 

na primeira avaliação são abordados: Axiomas de Peano, indução, números reais, 

enumerabilidade e supremo e ínfimo de conjuntos. Já o conteúdo segunda avaliação é 

sequências e séries numéricas. A terceira avaliação centra-se na topologia da reta. Na 

disciplina de Análise II, a primeira avaliação trata de limite e continuidade de funções 

reais. A segunda avaliação aborda derivação e a terceira avaliação versa sobre 

integração.  

Também a prova de reposição sofre mudanças em relação ao usual na 

instituição: no lugar de uma prova com o conteúdo todo da disciplina, foram aplicadas 

três reposições, uma para cada avaliação. Dentro da proposta de avaliações formativas, 

as professoras do projeto consideram que é importante que o aluno possa, após 

revisar os erros que cometeu na avaliação relativa à certa parte dos conteúdos e de 

realizar atividades que o ajudem a complementar a aprendizagem, ter uma segunda 

oportunidade de avaliação. Assim, na data da Prova de Reposição (VR) as 

professoras levam três avaliações (idealizadas para duração de uma hora), cada uma 

delas relativa ao conteúdo de uma das avaliações regulares aplicadas. Os estudantes 

podem escolher qual (ou quais) destas fazer para repor as respectivas notas (estas 
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devem ser resolvidas no horário de aula destinado à VR).  

Vamos agora indicar, brevemente, a forma como o Projeto Análise Ativa se 

coloca em relação às questões levantadas na seção anterior. Nas seções posteriores 

teremos oportunidade de avaliar, a partir do ponto de vista dos estudantes, quais os 

efeitos do projeto quanto aos pontos levantados nestes questionamentos.  

 

 P1: Problematização das disciplinas de Análise na Licenciatura Matemática: Por 

que seriam relevantes para a formação do professor de Matemática, o que 

deveria ser ensinado nestas disciplinas e como deveria ser seu ensino? 

Quanto às razões para o ensino de Análise ser necessário à Licenciatura, o Projeto 

Análise Ativa considera que a disciplina de Análise constitui oportunidade privilegiada 

para levar o licenciando a vivenciar uma forma específica de fazer Matemática que 

caracteriza a Matemática acadêmica. Esta vivência, além de buscar desenvolver o 

pensar analítico (essencial ao ensino de Matemática em qualquer nível de ensino), deve 

enriquecer a formação do professor e permitir que ele se sinta partícipe da cultura 

matemática avançada. De forma coerente com esta motivação, o principal a ser ensinado 

não são os conteúdos em si, mas as estruturas usuais do pensamento matemático 

analítico e a linguagem matemática necessária ao exercício de tal pensamento. Os 

conteúdos são veículos para que se possa trabalhar o pensamento matemático.  

 P2: Desconhecimento por parte dos licenciandos quanto à finalidade da 

disciplina em sua formação docente; 

Como parte da busca da humanização do processo pedagógico, o Projeto Análise 

Ativa defende a necessidade de que os alunos entendam a razão de existência da 

disciplina. Sendo assim, busca-se conscientizar os estudantes sobre a necessidade do 

desenvolvimento do pensamento analítico na formação do professor de Matemática. 

 P3: Pouca ou nenhuma diferenciação entre disciplinas de Análise para cursos de 

Licenciatura e cursos de Bacharelado em Matemática; 

O projeto em discussão destina-se ao curso de Licenciatura, concordando 

plenamente com a necessidade de diferenciação entre as disciplinas para os dois cursos. 

Embora os programas das disciplinas aprovados em departamento não sejam tão 

diferentes dos usuais programas adotados em Bacharelados, o Projeto Análise Ativa 

busca desenvolver uma abordagem voltada para o licenciando. 

 P4: Evidentes dificuldades dos estudantes nas disciplinas de Análise e fatores 
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que podem contribuir para estas (tais como os problemas de aprendizagem em 

disciplinas anteriores); 

A metodologia adotada propõe que as professoras envolvidas acompanhem de perto 

o trabalho dos alunos em cada aula e identifiquem assim suas dificuldades. Desta forma 

pretende-se lidar com tais dificuldades ao longo de todo o semestre letivo, buscando 

formas de dirimi-las. 

 P5: Alto índice de reprovação nas disciplinas de Análise; 

De acordo com a filosofia adotada no projeto, a aprendizagem do estudante deve 

decorrer do envolvimento ativo do mesmo nas ações propostas em classe. A aprovação 

seria, assim, consequência desta participação. Embora o critério para aprovação ou 

reprovação seja ainda a nota obtida através de avaliações escritas, o projeto tem 

verificado grande correlação entre a aprovação e o engajamento do aluno, o que vem 

ocasionando redução do índice de reprovação. 

 P6: Fatores emocionais associados ao desempenho dos estudantes nas 

disciplinas de Análise; 

Através da metodologia adotada busca viabilizar uma forma de relacionamento dos 

alunos com o saber matemático que não produza desgaste emocional, que ocasione 

engajamento do estudante no desenvolvimento do pensamento analítico com mediação 

das professoras envolvidas no projeto. 

 P7: Recurso a técnicas como reprodução e memorização como estratégia para 

aprovação em disciplinas de Análise. 

A concepção do Projeto Análise Ativa se dá a partir do reconhecimento dos 

problemas existentes no ensino de Análise pela metodologia tradicional. Em particular, 

considera que as aulas expositivas são pouco adequadas ao desenvolvimento de 

habilidades com a linguagem matemática e o pensamento analítico e que, assim, acabam 

conduzindo os alunos a buscas por estratégias para aprovação tais como a memorização 

e a reprodução. Desta forma, considera-se que a mudança na metodologia deve levar ao 

abandono de tais estratégias na disciplina. 
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Capítulo 4: O ponto de vista dos licenciandos: 

concepção e metodologia desta monografia 

 

 

Neste Capítulo apresentaremos a motivação para este trabalho e também a 

metodologia de pesquisa utilizada. 

A inspiração para esta monografia surgiu no primeiro semestre de 2018, após 

participarmos da turma de Análise I sob a regência da professora Anne Michelle 

Dysman e com a participação das professoras Miriam Abdón e Cybele Vinagre e da 

monitora Cecília Alcântara (primeira turma do projeto). Motivadas pela metodologia até 

então inédita na disciplina na UFF, surgiu o interesse em esmiuçar o desenvolvimento 

do projeto e analisar sua influência na aprendizagem dos alunos e na sua formação. 

Primeiramente manifestamos nosso interesse às professoras Michelle e Miriam e 

posteriormente, no primeiro período de 2019, pedimos para que nos orientassem nessa 

pesquisa para a monografia. 

Nas primeiras reuniões observamos a importância de nos aprofundarmos no 

assunto, assim decidimos estudar pesquisas relacionadas à disciplina de Análise. 

Estudamos artigos e dissertações de diversos autores já citados neste trabalho. Com o 

conhecimento das pesquisas já existentes, demos inicio a nossa própria pesquisa.  

A escolha dos passos seguidos em uma pesquisa não é uma decisão fácil, no 

entanto, a determinação dessas ações é essencial para o desenvolvimento do trabalho. 

Segundo Bicudo (BICUDO, 1993 apud MARTINES, 2012, p.27) o ato de pesquisar 

está associado à busca de interpretações e compreensões significativas da perspectiva da 

interrogação formulada. Porém não há respostas definitivas, há compreensões e 

interpretações desenvolvidas em relação ao fenômeno investigado. Goldberg 

(GOLDBERG 2007 apud MARTINES, op. cit., p.28) ainda observa que independente 

do método escolhido na pesquisa, há sempre um direcionamento da atenção do 

investigador para os fenômenos que o mesmo julga importantes para sua pesquisa. 

No caso deste trabalho em um primeiro momento foi realizado um questionário 

pela plataforma Google Forms, para uma análise de cunho mais quantitativo. Para a 

montagem deste questionário selecionamos alguns pontos sobre o projeto que 

desejávamos analisar, tais como a percepção de cada aluno em relação ao ensino e 

aprendizagem de Análise e quanto a influencia da disciplina na formação docente. As 
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perguntas eram, em sua maioria, de múltipla escolha, mas todas eram seguidas por um 

campo opcional onde o respondente poderia tecer comentários adicionais caso 

desejasse. 

Foi estabelecido contato com 86 alunos que cursaram a disciplina de Análise I 

e/ou Análise II até o primeiro semestre de 2019 descrevendo a pesquisa e solicitando-

lhes a participação. Obtivemos um total de 35 respondentes sendo atualmente 30 alunos 

de Licenciatura, 3 do Bacharelado, 1 do Bacharelado em Física e 1 ex-aluno da 

Licenciatura. A pesquisa não foi feita de forma totalmente anônima, pois se desejava 

poder contatar alguns respondentes em um segundo momento para entrevistas. Assim, 

os respondentes deveriam indicar um e-mail de contato no formulário. Contudo esta 

informação seria acessada apenas pelas licenciandas autoras deste trabalho, não sendo 

compartilhada com as professoras orientadoras, diretamente envolvidas no Projeto 

Análise Ativa. Desta forma buscou-se preservar o anonimato dos respondentes 

possibilitando que os mesmos prestassem informações da forma mais isenta possível. 

As respostas dos alunos ao questionário foram analisadas e discutidas à luz da 

literatura anteriormente comentada. Com base nesse material montou-se um plano para 

a realização das entrevistas. Convidamos para entrevista os 15 respondentes que fizeram 

comentários espontâneos nos campos opcionais que seguiam a cada questão. A 

motivação para o uso deste critério foi que o preenchimento de tais campos opcionais 

com respostas discursivas apontava maior disponibilidade e interesse para participar da 

pesquisa.  

Analisando as fichas de respostas dos alunos pesquisados, destacamos alguns 

pontos que consideramos relevantes e assim montamos as perguntas da entrevista. 

    Esta segunda parte da pesquisa resultou em 12 entrevistas de alunos do curso de 

Licenciatura. As entrevistas foram agendadas previamente e realizadas na própria 

Universidade. O procedimento de coleta de dados ocorreu de forma bastante tranquila, 

os participantes demonstraram disponibilidade para agendar as entrevistas e o intervalo 

entre a realização da primeira entrevista e da última foi de quatro semanas. Os 

depoentes não tiveram acesso ao roteiro de questões com antecedência.  

Neste trabalho optou-se por entrevistas semiestruturadas, onde há um roteiro 

prévio de questões, mas há também a flexibilidade de inserir perguntas em seu decorrer. 

As entrevistas foram gravadas com recurso de áudio e tiveram duração aproximada 
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mínima de cinco minutos e máxima de dezoito minutos. Logo após a coleta de dados foi 

realizada a transcrição das entrevistas. 

Sobre o Questionário 

 

O questionário foi dividido em duas partes: a primeira parte era direcionada a 

graduação do respondente para nos ajudar a traçar o perfil dos alunos participantes. Já a 

segunda parte era sobre a disciplina de Análise no Projeto Análise Ativa. Esta ainda foi 

dividida em subtópicos tais como: metodologia de ensino do projeto, avaliações, 

acompanhamento das professoras, aprendizagem e formação docente. Esta segunda 

parte continha 23 perguntas em sua maioria de múltipla escolha. Além das perguntas 

objetivas também havia espaço onde o respondente poderia, caso desejasse, acrescentar 

comentários adicionais a respeito da questão respondida. Vale comentar que estes 

campos adicionais foram bastante utilizados pelos estudantes, o que nos faz supor que 

valorizaram a pesquisa de que estavam participando. Embora todas as questões fossem 

de resposta obrigatória, todas traziam uma opção para o aluno informar que não tinha 

opinião a respeito ou não desejava responder a tal questão. 

Sobre as Entrevistas 

 

As entrevistas foram feitas no modelo semiestruturado, pois visamos à 

flexibilidade de inserir perguntas em seu decorrer, sem correr o risco de fugir totalmente 

do roteiro. O roteiro de base para a entrevista continha sete perguntas que relacionavam 

o histórico dos alunos na disciplina de Análise, seus sentimentos em relação à 

disciplina, e em relação a sua aprendizagem dos conteúdos, além de perguntar também 

sobre a importância da Análise na Licenciatura e se a separação da disciplina entre 

Licenciatura e Bacharelado é importante. Outros pontos levantados foram: se a forma de 

pensar matematicamente dos respondentes foi influenciada pela disciplina; se o trabalho 

em grupo foi uma boa forma de trabalhar os conteúdos em sala de aula e se os alunos 

utilizavam estratégias como memorização para assimilar os conteúdos. 
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Capítulo 5: Análise dos dados obtidos através do 

questionário 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados da pesquisa realizada através de 

questionário enviado eletronicamente para alunos dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Matemática da Universidade Federal Fluminense. Serão apresentados 

os resultados quantitativos obtidos e também discutidos alguns dos comentários 

opcionais incluídos pelos respondentes em cada item.  

 

Sobre a trajetória dos respondentes em seus cursos de graduação 

 

Esta seção do questionário se destinava a fornecer informações sobre a situação 

do estudante em seu curso de graduação. 

A primeira pergunta tinha por objetivo apenas verificar estatisticamente há 

quantos períodos o respondente era aluno do curso. Cabe destacar que analisaremos 

essas repostas por ano de entrada na graduação, pois alguns respondentes não 

descriminaram o período em que entraram. Precisamos resaltar também que nesta 

pergunta desconsideramos o aluno matriculado no Bacharelado em Física. A maioria 

dos licenciandos informaram que tinham ingressado entre 2014 e 2015 (52% do total de 

respondentes), o que significa que estaria, no momento da pesquisa, entre o nono e o 

décimo primeiro período. Contudo, verificamos uma variabilidade bastante grande nas 

respostas: enquanto alguns alunos respondentes declararam estar a três anos no curso, 

outros indicaram que iniciaram seus estudos há mais de nove anos. As disciplinas 

Análise I e II estão alocadas no 7º e 8º período respectivamente na matriz curricular da 

Licenciatura, enquanto no Bacharelado, as disciplinas estão no 5º e 6º período nessa 

ordem. 
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A segunda pergunta o questionário era referente ao histórico do aluno na 

disciplina de Análise. Tinha por objetivo identificar quantas vezes o aluno havia 

cursado as disciplinas de Análise I e/ou Análise II, quantas reprovações tinham 

ocorrido no contexto do Projeto Análise Ativa e fora dele, e também se as aprovações 

tinham ocorrido dentro ou fora do âmbito de tal projeto. Mais uma vez, o aluno tinha a 

opção de não dar a informação, marcando “não sei ou não prefiro responder”. 

Contudo, a análise das respostas obtidas apresentava incoerências (como alunos que 

nunca tinham cursado Análise I, mas sim Análise II) e ao estudarmos o problema 

descobrimos que a forma como a questão aparecia para ser preenchida em aparelhos 

celulares não permitia ler corretamente as opções de resposta (esta questão foi 

modelada como uma tabela, diferente de todas as demais). Devido a este fato, 

percebemos que o resultado desta questão não era confiável e a eliminamos da análise.  

A terceira pergunta, “Cursa Licenciatura ou Bacharelado em Matemática?”, 

identificava o curso ao qual o estudante pertencia. Das 35 respostas obtidas resulta que 

30 (86% dos respondentes) correspondem a alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática, 3 são de alunos do Bacharelado em Matemática, 1 de um aluno do 

Bacharelado em Física, 1 de um ex-aluno da Licenciatura. 

Ao final desta seção os alunos poderiam fazer quaisquer comentários sobre as 

três perguntas apresentadas. Foram feitos comentários por 9 respondentes, sendo que: 2 

diziam respeito à estrutura das perguntas realizadas, 5 apresentavam informações 

adicionais sobre seus percursos com relação às disciplinas de análise e 2 traziam 

2010; 3; 9% 

2012; 1; 3% 

2013; 6; 18% 

2014; 7; 20% 

2015; 11; 32% 

2016; 5; 
15% 

2017; 1; 3% 

Trajetória dos respondentes na graduação em Matemática 

na UFF 

2010 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
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comentários elogiosos ao Projeto Análise Ativa (“Fiz análise I e II já com a 

metodologia ativa e eu amei. Brinco que depois de Análise eu não consigo mais 

entender aula tradicional hahaha”, Respondente 4; e “Gosto bastante do modo que está 

sendo conduzido o curso”, Respondente 15). 

 

Sobre as vivências dos alunos no Projeto Análise Ativa 

 

Esta seção do questionário destinava-se a coletar informações sobre a forma 

como os estudantes vivenciaram a aprendizagem de Análise no Projeto Análise Ativa. 

Ela foi estruturada em diferentes subseções, cada uma das quais voltadas para um 

aspecto específico da pesquisa. Segue uma lista das subseções desta parte do 

questionário: 

1. Sobre a metodologia adotada: Esta seção tinha por objetivo avaliar qual 

a perspectiva do aluno sobre a metodologia adotada nas disciplinas do 

Projeto Análise Ativa; 

2. Sobre as avaliações: Aqui o foco era a percepção do aluno quanto à 

forma de avaliação utilizada nas disciplinas em questão; 

3. Sobre o acompanhamento da aprendizagem realizado na disciplina: 

Nesta seção os alunos são interrogados sobre o acompanhamento 

realizado durante as disciplinas por docentes e monitores; 

4. Aprendizagem na disciplina: Nesta seção os licenciandos eram 

convidados a opinarem sobre suas próprias aprendizagens nas disciplinas 

do projeto; 

5. Sobre Formação Docente: Esta parte convida os respondentes a se 

colocarem sob a influência do Projeto Análise Ativa no que tange os 

aspectos pedagógicos da formação docente. 

 

Passamos a tratar os resultados obtidos em cada uma destas subseções. 

 

Sobre a metodologia adotada 

 

  A primeira pergunta desta subseção propunha uma avaliação do uso da 
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metodologia voltada para aprendizagem ativa no processo de aprendizagem do 

estudante. Perguntava-se “Para sua aprendizagem na(s) disciplina(s), a metodologia 

voltada para a aprendizagem ativa foi:” e o estudante deveria optar entre as 

alternativas: “ótima”, “boa”, “razoável”, “ruim”, “péssima” e “não tenho opinião a 

respeito ou não desejo responder”. A opção “ótima” foi escolhida por 60% dos alunos 

(21 estudantes) e os outros 40% (14 alunos) marcaram “boa”. As outras alternativas 

não foram utilizadas pelos respondentes. Observamos, assim, que todos os alunos 

respondentes avaliam de forma positiva a metodologia adotada. Para o campo opcional 

que acompanhava esta pergunta, obtivemos 6 comentários. Dois abordavam a questão 

do trabalho em grupo, dois comparavam Análise I e Análise II e indicavam que a 

metodologia havia funcionado melhor na primeira disciplina e que para a segunda seria 

interessante melhorar algumas coisas, e outros dois respondentes elogiavam a 

metodologia, sendo que um desses considerava que alguns problemas que surgiram se 

deviam ao caráter experimental do uso desta metodologia e tenderiam a resolver-se ao 

longo dos semestres seguintes. Dentre os dois que trataram do trabalho em grupo houve 

divergência: um considerou totalmente positivo esse aspecto, enquanto o outro apontou 

que “A evasão ou reprovação dos alunos nos faz muitas vezes estudar com grupos 

distintos a cada semestre, sendo difícil manter um grupo de estudos contínuo durante 

toda a graduação. Desta maneira somos inclinados a um estudo quase sempre 

individual. A nova metodologia adotada na disciplina análise "quebra" um pouco 

esse hábito construído durante a graduação e nos leva a trabalhar com o coletivo. 

Precisamos nos preparar semanalmente para participar da resolução dos problemas 

apresentados ao nosso grupo de estudo. Não consegui!” (Respondente 12). 

 

A segunda pergunta desta parte do questionário buscava investigar se os alunos 

consideravam que a metodologia utilizada possibilitava que eles realmente tivessem 

uma participação mais ativa na construção das aprendizagens: “A metodologia adotada 

possibilitou que você participasse de forma mais ativa da construção de sua 

aprendizagem?”. Observamos que 27 alunos (74,3% dos respondentes) concordaram 

plenamente que a metodologia auxiliou de forma ativa na construção de sua 

aprendizagem sendo 23 alunos da Licenciatura, 2 do Bacharelado, 1 do Bacharelado em 

Física e 1 ex-aluno; 7 alunos (19%) concordaram parcialmente, todos da Licenciatura e 

2 alunos (1 de aluno do Bacharelado e 1 da Licenciatura) acharam que a metodologia 
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possibilitou em parte em uma participação mais ativa na construção de sua 

aprendizagem. No campo dissertativo opcional que acompanha esta questão tivemos 

três comentários que ilustram as divergências nas respostas objetivas: um aluno abordou 

o modo como as professoras conduziam as aulas, “Eu podia apresentar minhas próprias 

demonstrações e elas eram consideradas pelas professoras. Elas indicavam os nossos 

erros, mas não desconsideravam a estrutura das nossas demonstrações.” (Respondente 

12), outro apontou divergência entre o material utilizado em classe e o conteúdo das 

avaliações: “Acho que as provas cobram mais do que é dado com o material em classe, 

o material é bom para a construção do princípio do conhecimento, mas não avança 

muito.” (Respondente 20), enquanto o terceiro simplesmente declarou que “Dessa forma 

fica mais fácil tirar as dúvidas” (Respondente 15). 

 

Na terceira pergunta buscamos levantar a opinião dos alunos especificamente 

sobre a redução do tempo de aula expositiva para propiciar maior participação dos 

alunos: “O uso dessa metodologia implica na necessidade de maior participação dos 

alunos e na redução do tempo de apresentação expositiva de conteúdo pela 

professora. Opine quanto a isso:”. Dentre as respostas, 16 alunos acham que é ótimo 

ter mais participação dos alunos e menos aula expositiva, 14 alunos acham bom e 5 

acham razoável (mais de 85% consideraram bom ou ótimo). Sobre essa questão, 

tivemos 4 comentários discursivos. Um deles destacava a necessidade de mais tempo: 

“Acredito que com 6h semanais de aulas de análise I dê para conciliar melhor a 

participação dos alunos e a apresentação de conteúdos de maneira expositiva. Nos 

faltam conhecimentos de linguagem matemática e não dá para trabalhar bem com 

aquilo que nos falta.” (Respondente 12). É interessante que outro comentário também 

tratava do tempo, mas sob o ponto de vista da forma como transcorria o tempo em 

algumas aulas com ensino tradicional, fora do projeto: “[...] já tive aulas que pareciam 

castigo, quase 2h copiando sem parar e com uma explicação bem medíocre.” 

(Respondente 20). Outro comentário também comparava com a forma tradicional 

trazendo sensações do respondente: “A metodologia é muito boa. Sentia mais vontade 

de estar presente nas aulas com a metodologia ativa do que quando era dada de forma 

tradicional” (Respondente 14). O quarto comentário revelava que o respondente 

considera que é importante a exposição do conteúdo da aula, pois enxerga os 

professores como “facilitadores” para a aprendizagem, isso é evidenciado no 
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comentário, “Análise é difícil por ser um conceito muito novo. O professor tem o dever 

de facilitar o aprendizado e se ele consegue fazer com que a turma participe de forma 

diferenciada na discussão do conteúdo ou dos exercícios então isso é um bônus. Mas o 

papel expositivo do professor, na minha opinião, ainda é mais importante pois às vezes 

não importa o quanto você discuta com os colegas...o professor ainda tem o papel mais 

importante em ‘mastigar’ o conteúdo sem deixar tudo ‘muito fácil’.” (Respondente 30). 

 

A quarta pergunta, “Você buscou se engajar nas aulas realizando as 

atividades propostas pelas professoras?”, tencionava promover uma autoavaliação 

dos alunos com relação a seu engajamento nas atividades do projeto. É uma questão 

relevante, já que a metodologia adotada depende da maior participação do aluno para 

melhor aprendizagem. Podemos observar neste item que as respostas são mais variadas, 

13 alunos (34,1% dos respondentes) afirmam ter sempre participado das atividades 

propostas pelas professoras, 17 afirmam ter participado quase sempre, 4 responderam 

que só participavam as vezes e 1 aluno afirma que raramente participava das atividades. 

A diversidade das respostas pode estar ligada à mudança de comportamento que a 

disciplina traz com uma participação maior dos estudantes, fato evidenciado pelo 

Respondente 12, “Foi uma mudança de hábito repentina para mim. Não consegui.”. 

No entanto, os comentários também revelam que acreditam que suas participações 

são muito importantes, não apenas para a própria aprendizagem do estudante, como 

também para o funcionamento do trabalho da turma como um todo: “Por muitas 

vezes acabei deixando de fazer os exercícios que é parte substancial do projeto. 

Creio que isso tenha me atrapalhado em relação à compreensão do conteúdo, no 

primeiro momento, e de certa forma fez com que atrapalha-se meus colegas de 

grupo. Também acho que a aula foi afetada, pois a metodologia pede essa maior 

participação do aluno.” (Respondente 14). No total recebemos 4 comentários para esta 

pergunta. Um dos outros dois sugeria que por vezes faltavam conhecimentos prévios 

para a realização das atividades (Respondente 20) e o outro indicava que só não 

realizava as tarefas propostas quando nem ele nem seu grupo sabiam como fazer 

(Respondente 35). 

 

Sobre as avaliações 
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Conforme foi descrito no terceiro capítulo, o Projeto Análise Ativa também 

modificou um pouco a forma como são estruturadas as avaliações. Nessa subseção 

buscamos levantar a opinião dos alunos a respeito das modificações introduzidas. 

É comum que os professores da graduação apliquem duas avaliações por 

semestre. No Projeto Análise Ativa foram adotadas três avaliações, visando fracionar o 

conteúdo em unidades menores, teoricamente coerentes.  

Na primeira questão desta subseção buscamos levantar a opinião dos alunos em 

relação ao fracionamento das avaliações em mais do que duas provas: “Sobre o 

fracionamento em mais do que duas avaliações regulares, considero:” As opções 

disponíveis eram ótimo, bom, razoável, ruim, péssimo ou não tenho opinião a respeito 

ou não desejo responder. Entre as respostas, 25 alunos opinaram como ótimo o 

fracionamento de avaliações, 8 alunos avaliaram como sendo bom, 1 como razoável e 1 

não opinou quanto ao assunto. Observamos que 94% dos respondentes acham positiva a 

divisão do conteúdo em mais avaliações. Foram incluídos seis comentários adicionais às 

respostas desta questão, dos quais 4 corroboram o resultado estatístico, tais como: “Três 

avaliações eu acho um ótimo número. Duas eu acho muita matéria por prova, e quatro 

eu já acho que fica muita prova.” (Respondente 4) e “Conseguimos nos concentrar no 

que é necessário para cada avaliação, cada parte do que é visto é cobrado de forma 

mais justa, no sentido de não encher o aluno de conteúdo para uma avaliação que 

muitas vezes não abordava tudo.” (Respondente 20). Um dos outros dois comentários 

revelava uma visão de aprendizagem em que a avaliação é o que move o aluno e é 

também fonte de desespero e redução da autoestima: “Sei que o aluno é "movido por 

prova" [...]. Talvez, provas regulares e curtas possam "desesperar" alguns alunos e 

mexer com a autoestima deles em relação à disciplina. Provas "longas" e "mais 

espaçadas" talvez ajudem [...]” (Respondente 30). O outro comentário sugeria formas 

alternativas de avaliações: “Poderiam também trabalhar a ideia de uma avaliação não 

formal, baseada na participação do aluno tanto em aula quanto na realização dos 

exercícios propostos.” (Respondente 14). 

 

A segunda questão sobre avaliações, relacionada à anterior demanda se a 

quantidade de avaliações usada nas disciplinas de análise no projeto parecia ao aluno ser 

adequada, demasiada ou insuficiente: “Sobre a quantidade de avaliações regulares 

realizadas em cada disciplina do projeto Análise Ativa (três avaliações), opine:”. 
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Dos respondentes, 31 alunos (88,5% dos respondentes) opinaram como sendo 

adequada o fracionamento do conteúdo em 3 avaliações, 2 acham que 3 avaliações são 

insuficientes e prefeririam uma maior quantidade de avaliações e 2 alunos não 

opinaram. Podemos observar que apesar de algumas pessoas acharem que 3 avaliações 

são insuficientes esta foi a opção que mais agradou os alunos. Dos dois comentários 

que acompanharam a questão, um corroborava a aprovação e o outro trazia a sugestão 

de uma avaliação que não fosse feita através de prova escrita: “Quando falamos em 

avaliações, não queremos dizer necessariamente uma prova escrita. Acho que para 

enriquecimento da prática, outros tipos avaliações, não como as que já temos, são 

necessárias.” (Respondente 22). 

 

 Na terceira pergunta desta subseção buscamos levantar a opinião dos alunos 

em relação à coerência entre avaliações e o trabalho realizado nas disciplinas do 

Projeto Análise Ativa: “As avaliações foram coerentes com o conteúdo ensinado, 

com as atividades realizadas em classe e com o material disponibilizado?”  De 

acordo com os resultados obtidos, 25 alunos concordam totalmente que as avaliações 

estão de acordo com todo o material e ensino passado pelas professoras, 7 concordaram 

parcialmente, 2 em parte e 1 aluno não quis opinar. Apesar de alguns alunos não 

estarem plenamente de acordo, podemos concluir que a maioria dos alunos (91,4% dos 

respondentes) acharam as avaliações e o conteúdo coerentes. Houve dois comentários 

para esta questão. Um deles é pouco claro, mas parece sugerir que em alguns casos 

faltava “bagagem” para que os alunos resolvessem as avaliações. O outro relembrava 

uma situação ocorrida em Análise 2, no âmbito do projeto (segundo semestre de 2018), 

em que foi aplicada uma avaliação na qual a maioria dos alunos se saiu muito mal. 

Diante desta situação, a professora dedicou uma aula a discutir a avaliação, não apenas 

do ponto de vista do conteúdo matemático, mas também das dificuldades e questões 

pedagógicas que poderiam ter ocasionado o resultado negativo. Após duas horas de 

conversas e discussões das questões a professora pode concluir que, de fato, a avaliação 

exigia mais do que os alunos seriam capazes de fazer a partir do que havia sido 

trabalhado em aula e nas listas de exercícios. Ante esta constatação, a avaliação foi 

anulada e uma nova avaliação foi marcada para substituir aquela.  

Ainda tratando das avaliações, no Projeto Análise Ativa estas são consideradas 

instrumentos formativos, sendo, portanto essencial que os alunos realizem revisões das 



34 
 

mesmas após a correção, atentando para os comentários adicionados pelas professoras. 

Para investigar a forma como os alunos lidavam com esta situação, temos a quarta 

questão desse tópico: “Quando teve acesso à correção das avaliações, você efetuou a 

revisão das questões que errou e buscou complementar sua aprendizagem a partir 

dos erros cometidos na avaliação?” Também era uma pergunta voltada para a 

avaliação da dedicação pessoal de cada aluno no decorrer da disciplina. Dentre as 

respostas, 11 alunos (31,4% dos respondentes) disseram que sempre fizeram a revisão 

e buscaram compreender os erros cometidos, 15 alunos (42,6% dos respondentes) 

afirmaram que quase sempre realizavam a revisão, 5 alunos relataram que só faziam a 

revisão as vezes, 2 raramente e 2 alunos desejaram não opinar. Nos dois comentários 

acrescentados à pergunta os alunos expressão compreender o papel importante da 

revisão das avaliações “O fato de nos deixarem levar as avaliações corrigidas para 

casa nos ajuda a identificar melhor as nossas falhas. Refazer essas avaliações, 

também.” (Respondente 12). 

Como mencionamos anteriormente, outra inovação trazida pelo projeto no 

tema das avaliações é a forma como são concebidas as verificações de reposição 

(VR). Assim, a quinta pergunta sobre esse tema visava levantar a opinião dos alunos 

quanto a esta forma de reposição: “A reposição das avaliações também foi 

fracionada de forma que cada aluno pudesse ser reavaliado especificamente quanto 

aos conteúdos daquelas às quais havia faltado ou apresentado dificuldade. Como 

você avalia essa forma de reposição?” Nas respostas, 28 alunos acham essa forma de 

reposição ótima, 6 alunos acham boa e 1 aluno considera razoável. Podemos observar 

que a maior parte dos alunos (97,1% dos respondentes) está satisfeita com esse tipo de 

reposição. Os cinco comentários adicionais postados acompanham esta constatação, 

como vemos na declaração do Respondente 4: “Muito melhor! Primeiro que você não 

precisa estudar toda a matéria de novo. Você só estuda o que você menos entendeu, 

isso é ótimo.”. Os estudantes observaram que a reposição fracionada ajuda aos alunos 

a reforçar o aprendizado nas áreas em que têm mais dificuldade e alguns destacaram 

que a VR com todo o conteúdo, como tradicionalmente feita, muitas vezes conduz à 

estratégia de estudar mais aquilo que se sabe bem para garantir um resultado que 

compense a perda relativa aos temas em que se têm dificuldade, ou mesmo de não 

fazer a avaliação regular de certa parte da matéria por considerar que o resultado 

seria melhor fazendo a VR, na qual parte dos conteúdos melhor entendidos 
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“diluiriam” os temas menos compreendidos: “Muitas vezes a preferência pela VR é 

justamente por preferir outra parte da matéria àquela. Dessa forma, o aluno é 

obrigado a se esforçar a aprender todas as partes do conteúdo o que na minha 

opinião é ótimo já que os conteúdos de análise são interligados e dependentes.” 

(Respondente 19).   

 

O acompanhamento da aprendizagem pelas professoras 

 

Esta subseção do questionário tinha por objetivo discutir o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos realizado pelas professoras no decurso do projeto. 

A primeira pergunta dessa subseção questionava: “A(s) professora(s) 

acompanhou (acompanharam) sua aprendizagem através da observação de suas 

atividades em aula?” Vale lembrar que, sobretudo no primeiro semestre do projeto, 

algumas turmas contavam com a presença de mais de uma professora em sala, fazendo 

correções e auxiliando os grupos na resolução dos exercícios. Dos resultados obtidos, 

26 alunos (74,3% dos respondentes) concordaram plenamente que as professoras 

realizaram acompanhamento da aprendizagem em sala de aula, 6 (17,1% dos 

respondentes) concordaram parcialmente, 2 alunos acham que as professoras 

acompanharam em parte o aprendizado em sala de aula e 1 aluno não opinou. Foram 4 

os comentários enviados pelos alunos. Um deles apontava para a insuficiência das dicas 

dadas pela professora em seu acompanhamento quando os alunos se sentiam 

imobilizados. Os outros três elogiavam e destacavam a importância do 

acompanhamento dado, tais como: “O acompanhamento delas em tempo integral é 

fundamental para a disciplina! Eu cresci e amadureci muito em análise graças a 

Cybele e a Anne!” (Respondente 37). 

Complementando a questão anterior, a pergunta seguinte visava avaliar especificamente a 

relevância do acompanhamento para a aprendizagem, do ponto de vista do aluno: “A atuação da(s) 

professora(s) em sala de aula (como mediadora(s) e guia(s) no processo de 

aprendizagem) foi relevante para seu aprendizado?” Das respostas, 24 alunos (68,6% 

dos respondentes) concordaram plenamente que a atuação das professoras como 

mediadoras no processo de ensino foi relevante para seu aprendizado, 8 alunos 

concordaram parcialmente e 3 acham que a atuação foi relevante em parte. Nos dois 

comentários realizados neste tópico, um destacou o atendimento também extra-classe: 
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“Não só em sala de aula. Lembro que uma vez a Anne respondeu um e-mail meu de 

dúvida às 00:20, não é qualquer professor que faz isso” (Respondente 4) e outro 

enfatizou que o aprendizado não depende apenas do professor: “uma das partes do 

aprendizado é o interesse e a disciplina pessoal para o estudo. Não adianta um super 

professor, se não buscar mais de forma independente.” (Respondente 20). 

As próximas duas perguntas visavam levantar informações sobre a relevância 

da monitoria na disciplina. A primeira questionava sobre a frequência do estudante: 

“Você frequentou a monitoria?”. Apenas 2 alunos responderam que frequentavam a 

monitoria sempre, 5 quase sempre iam a monitoria, 8 iam as vezes, 9 raramente, 10 

nunca foram e 1 não opinou, ou seja, 77,1% dos respondentes pouco procuraram pela 

monitoria. Podemos observar que este resultado, assim como as outras questões de 

avaliação pessoal, também apresenta respostas mais variadas. Dos cinco comentários 

enviados, quatro detalhavam melhor a frequência do aluno e/ou apresentavam 

justificativas para a baixa presença. Uma destas justificativas apontava para o fato de 

que as dúvidas eram sanadas nas próprias aulas: “Normalmente minhas dúvidas se 

sessavam em sala de aula por meio das observações das professoras nos exercícios 

feitos em sala e em casa (que eu entregava por escrito e elas devolviam corrigido).” 

(Respondente 19). 

A pergunta seguinte, sobre a relevância dos monitores na aprendizagem (“A 

atuação dos monitores foi relevante para seu aprendizado?”), de forma coerente com 

o que acaba de ser verificado, teve alto grau de abstinência: 15 alunos (42,8% dos 

respondentes) optaram por responder “não tenho opinião a respeito ou não desejo 

responder”. Dentre os outros, 6 alunos concordam totalmente que a atuação dos 

monitores foi relevante no seu aprendizado, 5 concordam parcialmente, 7 acham que a 

atuação dos monitores foi em parte relevante, 1 aluno discorda parcialmente e 1 aluno 

discorda totalmente que a atuação dos monitores tenha sido relevante. Dos três 

comentários coletados nesta questão, um apontava incompatibilidade de horário como 

razão para a não relevância, um destacou que “Ajudavam na correção das minhas 

atividades e retirando dúvidas” (Respondente 17) e outro reforçou que as professoras 

sanavam as dúvidas: “Acho que nesse caso minhas dúvidas foram sanadas mais pelas 

professoras.” (Respondente 8). De fato, além de corrigirem as atividades feitas em 

sala, as professoras também revisavam as questões que os alunos traziam de seus 

estudos extraclasse. 
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Sobre a aprendizagem de Análise 

 

  As perguntas desta seção tiveram por objetivo conduzir os alunos a avaliarem 

suas próprias aprendizagens em disciplinas de análise (dentro ou fora do contexto do 

projeto, tanto em períodos em que foram aprovados quanto quando foram reprovados).  

A primeira pergunta desta seção era dedicada a discutir a aprendizagem em 

semestres em que o aluno foi reprovado: “Sobre a aprendizagem de Análise I ou II 

em períodos em que ocorreu reprovação responda:”. Desejávamos investigar se eles 

consideravam que haviam tido algum aproveitamento da disciplina mesmo quando 

não foram aprovados e também verificar se esta percepção diferia em função da 

metodologia adotada no Projeto Análise Ativa. Assim, o aluno poderia marcar tantas 

opções quanto desejasse dentre as seguintes: “Cheguei a ter aprendizados razoáveis 

em período(s) em que fui reprovado com a metodologia tradicional”, “Em período(s) 

em que fui reprovado com metodologia tradicional não cheguei a ter aprendizagens 

relevantes”, “Cheguei a ter aprendizados razoáveis em período(s) em que fui 

reprovado com a metodologia ativa”, “Em período(s) em que fui reprovado com 

metodologia ativa não cheguei a ter aprendizagens relevantes”, “Nunca fui reprovado 

em Análise I ou II.” e “Não tenho opinião a respeito ou não desejo responder”. 

O gráfico a seguir ilustra os resultados obtidos nesta questão. 

 

17,1 

14,3% 

34,3% 

2,8% 

37,1% 

11,4% 

Sobre a aprendizagem de Análise I ou II em períodos em que 

ocorreu reprovação responda: 
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Aqui observamos que, dos respondentes, 37% declararam não ter sido nunca 

reprovados nestas disciplinas de análise e 11% se abstiveram de responder. Dos 11 

alunos que indicaram ter sido reprovados em disciplinas de análise pela metodologia 

tradicional, 5 afirmam não ter realizado aprendizagens relevantes nos semestres em 

questão. Já quando perguntamos pelas reprovações ocorridas quando a disciplina foi 

lecionada com metodologia ativa, temos dos 13 alunos que foram reprovados nessas 

condições, 12 alunos afirmaram que tiveram aprendizados razoáveis no período em 

questão e apenas 1 aluno afirma que não teve aprendizagens relevantes (e este aluno, 

nos comentários esclarece que ele abandonou a disciplina no dito período). Assim, sob a 

ótica dos licenciandos, podemos inferir que a metodologia adotada no projeto permite 

que os alunos tenham aprendizagens relevantes mesmo nos períodos em que não 

conseguem aprovação.  

 A segunda pergunta dessa seção vai tratar dos períodos em que os alunos 

foram aprovados e vai pedir que comparem a aprendizagem que tiveram nas 

disciplinas do Projeto Análise Ativa com a experiência de outras disciplinas: “Sobre 

período(s) em que fui aprovado em Análise no projeto Análise Ativa, comparando 

com a experiência nas outras disciplinas de matemática que já cursei na faculdade, 

considero que minha aprendizagem:” O aluno deveria marcar uma dentre as 

seguintes respostas: ótimo, bom, razoável, ruim, péssimo, nunca fui aprovado em 

nenhuma disciplina do projeto, ou não tenho opinião a respeito ou não desejo 

responder. Dentre as respostas obtidas, 40% marcou a opção “ótimo”, 43% marcou 

“bom”, (um aluno) marcou “razoável”, 6% (dois alunos) marcaram razoável e dos 

outro quatro respondentes, dois nunca haviam sido aprovados no projeto e dois 

optaram pela abstenção. Nos comentários desta questão apenas um aluno se 

manifestou: “Na minha opinião, deveríamos ver Análise em mais períodos por uma 

questão de crescimento e amadurecimento.” (Respondente 37). 

 As próximas perguntas tem por objetivos investigar quais as principais fontes de 

dificuldades percebidas pelos alunos nas disciplinas de Análise I e II. Para Análise I 

(“Quais foram (ou são) suas maiores dificuldades em Análise I?”) os alunos 

poderiam marcar todas as opções que quisessem dentre as seguintes: “Linguagem 

matemática”, “Conteúdos (se desejar, indique quais nos comentários a seguir)”, “Falta 

de conhecimentos anteriores”, “Dificuldades para construir demonstrações analíticas”, 
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“Não tenho opinião a respeito ou não desejo responder.” e os alunos também tinham a 

opção de adicionar outros fatores. O gráfico a seguir mostra os resultados obtidos: 

 

As principais dificuldades apontadas em Análise I foram a dificuldade para 

construir demonstrações (54,3%) e a linguagem matemática (34,3%). Outras também 

expressivas foram as dificuldades oriundas de falta de conhecimentos anteriores 

(22,9%) e as inerentes aos próprios conteúdos de Análise (20%). Além desses 

resultados, 1 respondente informou que não tem uma opinião a respeito, 1 indicou que 

não teve muitas dificuldades, 1 alega dificuldade em se concentrar e 1 afirma que tinha 

dificuldade em enxergar o problema como um todo. Nessa questão tivemos 9 

comentários, alguns bem interessantes. Dentre estes 5 citavam dificuldades com 

conteúdos e especificamente foram mencionados enumerabilidade, sequências e séries e 

topologia, esta última citada duas vezes. Um dos comentários destacavam a questão do 

raciocínio analítico e suas especificidades: “Por mais que você aprenda em álgebra e 

álgebra linear a demonstrar teoremas e resolver problemas, o raciocínio de Análise é  

maneira de raciocinar por isso tive uma certa dificuldade no início [...]” (Respondente 

4). Um dos comentários mencionava a importância da base adquirida em Álgebra I e 

outro tratava da dificuldade de saber o que fazer na construção das demonstrações. 

Especificamente sobre a linguagem matemática temos dois comentários, mas é 

interessante ver como ambos apontam para a melhoria neste campo após as disciplinas 

de Análise: “Cheguei na disciplina achando que sabia bastante sobre linguagem 

34,2% 

20% 

22,8% 

54,2% 

2,8% 

8,5% 

Quais foram (ou são) suas maiores dificuldades em Análise I? 



40 
 

matemática, porém não era assim. Foi minha maior dificuldade no início em Análise 

I. Mas no final do curso e em Análise II não tive dificuldade quanto a isso.” 

(Respondente 19) e “A minha escrita melhorou de forma absurda.” (Respondente 

30). 

Para Análise II, seguem os resultados para a pergunta “Quais foram (ou são) 

suas maiores dificuldades em Análise I?” (as opções de respostas eram as mesmas da 

pergunta anterior).  

 

 

 Para Análise II as causas de dificuldades mais apontadas foram a construção das 

demonstrações analíticas (43%) e os conteúdos em si (33%). Vemos que a dificuldade 

com a construção das demonstrações aparece com uma redução em relação à Análise I 

(ainda que pequena para ser considerada estatisticamente relevante). Já a dificuldade 

com os conteúdos aumenta significativamente, o que é coerente com o fato de serem 

mais complexos os conceitos desta segunda disciplina. Um aspecto muito interessante é 

o que tange a questão da linguagem matemática: embora ela ainda seja significativa em 

Análise II, vemos que ela se reduz abruptamente, passando a 14%. Esta variação sugere 

que o Projeto Análise Ativa está tendo êxito em desenvolver a habilidade dos alunos 

com a linguagem matemática na primeira disciplina. Isto é importante porque o 

desenvolvimento de habilidades com tal linguagem é um dos objetivos centrais da 

disciplina de Análise I no projeto, tendo Análise II o papel de consolidar as conquistas 

nesse campo. As dificuldades geradas por conteúdos anteriores também teve uma 

14% 

43% 

14% 

33% 

14% 

Quais foram suas maiores dificuldades em Análise 

II? 
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redução e passou para 14%. O índice de alunos que apontaram não haverem tido 

maiores dificuldades em Análise II chegou a 14% (em Análise I apenas um aluno, isto 

é, 2,8%, afirmou não ter tido dificuldades). Acreditamos que o aumento desta taxa em 

relação à primeira disciplina pode dever-se ao próprio trabalho na primeira disciplina. 

Um dos alunos que indicou não ter tido maiores dificuldades complementou sua 

resposta: “Não tive grandes dificuldades, mas demonstrações os erros que cometia 

eram corrigidos pela professora, que me auxiliou muito nesse quesito.” (Respondente 

8). Dos 4 comentários enviados relativos a essa pergunta, três destacavam as 

dificuldades para escrever demonstrações e lidar com a abstração matemática, como por 

exemplo: “A abstração matemática exigida na disciplina e particularmente difícil para 

mim.” (Respondente 38). 

 A pergunta seguinte propunha ao aluno uma avaliação comparativa entre as 

disciplinas de Análise no âmbito do projeto e as demais disciplinas cursadas na 

faculdade (“Tomando como referência as demais disciplinas matemáticas que você 

cursou na faculdade, dê uma nota de 0 a 10 para as disciplinas de Análise que você 

cursou dentro do projeto Análise Ativa.”). Os resultados são expostos no gráfico a 

seguir: 

 

Podemos observar que as disciplinas de análise realizadas no âmbito do 

projeto foram bem avaliados pelos estudantes, recebendo a nota máxima de 13 

0; 0 

1; 0 2; 0 

3; 0 4; 0 

5; 0 6; 1 

7; 1 

8; 12 

9; 8 

10; 13 

Tomando como referência as demais disciplinas matemáticas que 

você cursou na faculdade, dê uma nota de 0 a 10 para as disciplinas de 

Análise que você cursou dentro do projeto Análise Ativa. 



42 
 

alunos, 8 deram nota 9 seguido de 12 alunos que deram nota 8, 1 aluno avaliou o 

projeto com uma nota 7 e 1 aluno com uma nota 6. Assim, a nota média do projeto 

nestas avaliações seria 8.89. Esse resultado pode ser considerado surpreendente se 

temos presente as emoções e impressões negativas que a literatura nos mostra serem 

usualmente associadas pelos alunos às disciplinas de Análise. Entretanto é 

importante destacar que mesmo com o projeto há alunos que seguem apresentando 

comentários de rejeição à disciplina, por exemplo, em um dos 5 comentários que  

acompanharam essa pergunta, um respondente afirma: “Não é minha disciplina 

favorita, nem de longe.” (Respondentes 20 – ainda assim atribuiu nota 6 à 

disciplina, o que também é expressivo). Dentre os outros comentários, um efetuado 

por um respondente do bacharelado apontava que “a gente faz Análise no verão em 

algum outro lugar sem ser a uff a gente percebe que Análise é um pouco mais 

"punk"” (Respondente 30) e sugeria que o curso deixava a desejar por não ter a 

mesma abordagem de tais cursos, usualmente destinados à preparação e seleção de 

alunos para mestrados em Matemática. Também houve outro comentário que fazia 

referência à preparação para mestrado (este de um respondente da Licenciatura), 

porém esse destacava que para esse fim seria necessário que Análise fosse estudada 

em mais períodos, não apenas em dois (Respondente 37). Houve ainda um 

comentário bastante elogioso cujo interesse reside no fato de revelar a percepção do 

aluno sobre sua evolução com relação ao pensamento analítico: “Cursar essas duas 

disciplinas com as professoras Michelle, Cybele e Miriam me fez subir de nível na 

compreensão e utilização do formalismo Matemático.” (Respondente 23). 

 Encerrando a avaliação do projeto havia um campo opcional onde o aluno 

poderia incluir qualquer outro comentário que quisesse sobre as disciplinas 

ministradas pelo Projeto Análise Ativa. A esta obtivemos dois comentários que 

continham elogios e agradecimentos, um deles indicava que a experiência “[...] me 

fez melhor como aluna, professora e cidadã [...]” (Respondente 37). 

 

Sobre Formação Docente 

 

 Esta subseção do questionário destinou-se a levantar a perspectiva dos 

licenciandos sobre os desdobramentos do Projeto Análise Ativa para o aspecto 

pedagógico da formação docente.  
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 A primeira pergunta buscava levantar se os alunos já haviam tido outras 

disciplinas na graduação com metodologias similares: “Você já havia cursado 

alguma outra disciplina matemática na UFF que adotasse metodologias voltadas 

para aprendizagem ativa?”. Dentre os respondentes, 28 alunos afirmam nunca cursado 

outra disciplina com metodologias voltadas para a aprendizagem ativa, 4 afirmam terem 

cursado disciplinas que utilizavam esta metodologia e 3 indicaram que não sabiam ou 

não desejavam responder à pergunta. Assim observamos que ainda é muito incomum 

encontrar formas alternativas de ensino na graduação. 

Na segunda pergunta desta seção desejávamos avaliar qual o impacto do 

projeto na percepção que os licenciandos têm sobre metodologias voltadas para 

aprendizagem ativa: “As disciplinas do projeto Análise Ativa influenciaram 

significativamente sua percepção sobre uso de metodologias de aprendizagem ativa 

para ensino de Matemática?”. Dos resultados, 23 alunos (65,7% dos respondentes) 

concordam plenamente que o projeto influenciou sua percepção para metodologias de 

aprendizagem ativa, 8 concordaram parcialmente e 4 acham que o projeto influenciou 

em parte sua percepção. Essa influência é evidenciada em comentários como, "no meu 

caso, me sentir mais confiante até mesmo para falar sobre matemática, pois a 

professora nesse modo, deixa o aluno bem a vontade para questionar." (Respondente 

15). 

 A terceira pergunta questionava se o licenciando utilizaria metodologias 

similares em sua futura carreira no magistério: “Você aplicaria metodologias voltadas 

para aprendizagem ativa como professor, depois de formado?”. Dos alunos 

respondentes, 30 alunos (85,7%) afirmaram que sim aplicariam metodologias de 

aprendizagem ativa como professores e 5 alunos afirmam que talvez aplicassem essa 

metodologia. Nos comentários, um aluno relatou que "hoje em dia, sempre penso em 

como resolução de problemas principalmente em grupos pode ajudar na aprendizagem. 

Tenho muita vontade de testar a metodologia na escola básica." (Respondente 19). 

 A última pergunta do questionário tinha por objetivo averiguar se o projeto 

aumentou o interesse dos licenciandos por metodologias alternativas: “O Projeto 

Análise Ativa o incentivou a conhecer novas metodologias de ensino de 

matemática?”. Das 35 respostas, 24 alunos (68,5%) afirmam que o projeto incentivou a 

buscar novas metodologias de ensino, 2 alunos acham que o projeto não influenciou, 6 

afirmam que talvez, 1 aluno informou que não pensa em dar aula e 2 indicaram que não 
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tem opinião a respeito ou não desejavam responder. Na seção de comentários fica mais 

evidente esse incentivo, através de ponto de vista como, “como aluno de Licenciatura o 

curso também acabou funcionando como uma experiência para a execução da 

metodologia na escola básica. Mesmo as partes que não funcionaram como as 

professoras queriam, acabou nos mostrando como é necessário experimentar a teoria 

na prática, pois nem sempre o que pensamos como teoria terá a mesma eficácia na 

prática.” (Respondente 14), além de opiniões sobre a falta de disciplinas com uma 

metodologia diferente, apontado pelo Respondente 20 em: “Mais disciplinas deveriam 

adotar esse método. Somos incentivados a estudar e a buscar mais para aprender mais, 

não apenas realizar cópias sem sentido e listas de exercícios sem fim.” 
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Capítulo 6: Análise dos dados obtidos das entrevistas 

 

 

A segunda parte da pesquisa foi feita através de entrevistas semiestruturadas 

realizadas com alguns alunos respondentes do questionário. Este método permite que o 

entrevistado dê respostas mais espontâneas e naturais, fornecendo assim dados mais 

detalhados. A entrevista era composta por sete itens, sendo que alguns deles possuíam 

mais de uma pergunta. Assim como no capítulo anterior, também analisaremos cada um 

desses itens. Ao todo 15 alunos foram convidados, por e-mail, a participar das 

entrevistas.  Dos 15 estudantes selecionados, 12 licenciandos foram entrevistados. Os 

outros licenciandos convidados, por questões de horários incompatíveis ou por não 

retornarem o contato, não participaram desta etapa. A seguir apresentamos o roteiro de 

base da entrevista: 

1º. Quantas vezes fez análise antes e depois do projeto Análise Ativa?  

2º. O que você pensa ou sente com relação à análise? Como você avalia sua 

aprendizagem de análise? 

3º.  Você acha que a disciplina é importante para a Licenciatura? Por quê? Você 

acha importante a separação entre licenciatura e bacharelado na disciplina? 

4º. Você considera que a disciplina de Análise teve impactos sobre sua forma de 

pensar matematicamente? 

5º. O trabalho em grupo funcionou bem para você? 

6º. E para sua formação docente, você considera que a disciplina de análise com 

a metodologia adotada trouxe aprendizagens relevantes para sua carreira 

como professor? 

7º. Estudando análise, alguma vez você se empenhou em decorar demonstrações 

para estudar para a prova? Como foi isso? 

 

A análise de respostas foi feita através da criação de categorias. A partir das 

respostas obtidas separamos todos os pontos levados em consideração pelos 

respondentes, e para cada ponto criamos uma categoria, sendo que uma mesma resposta 

poderia se encaixar em mais de uma categoria. Em cada categoria iremos estabelecer 

um diálogo com as pesquisas levantadas no capítulo 2 e os pontos chaves do projeto 

Análise Ativa e destacar alguns trechos relevantes de algumas entrevistas. 
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Sobre a percepção dos alunos em relação à disciplina análise 

 

A primeira pergunta, sobre quantas vezes o tinha cursado disciplinas de análise 

no âmbito do projeto ou fora dele, tinha por objetivo apenas coletar informações para 

nos auxiliarem na análise dos relatos. Sendo assim, não apresentaremos as respostas a 

esta pergunta de forma isolada, visto que tal informação não teria utilidade. Lembramos 

apenas que todos os entrevistados participaram como alunos de turmas do Projeto 

Análise Ativa. Seguimos, então, com a análise das entrevistas partindo da segunda 

pergunta. 

 

 “O que você pensa ou sente com relação à análise? Como você avalia a sua 

aprendizagem de análise?” 

 

Neste segundo item vamos analisar as respostas de duas perguntas: “O que você 

pensa ou sente com relação à análise?” e “Como você avalia a sua aprendizagem de 

análise?”. Para a primeira pergunta, separamos as respostas em três categorias, as quais 

podemos resumir como: “A disciplina, a princípio, provoca medo”, “A disciplina é 

legal e interessante” e “A disciplina é difícil, mas importante para a graduação”. Vale 

destacar que uma mesma resposta pode se enquadrar em mais de uma categoria, como 

veremos a seguir. 

 A primeira, “A disciplina, a princípio, provoca medo”, reflete a opinião de que 

a disciplina, por ser considerada difícil, acaba gerando medo nos alunos antes mesmo de 

cursar análise. Dentre os doze respondentes, nove respostas (75%) se encaixam nesta 

categoria. Abaixo seguem alguns trechos dessas respostas: 

 

“Antes de fazer análise, pânico! “Eu vou ter que fazer isso, meu Deus do céu”? 

Todo mundo fala que reprova, todo mundo bota um terror. Quando eu fiz a 

primeira vez, sem o método [fora do Projeto Análise Ativa], nossa... Todo 

mundo estava certo. Que bosta! Já com a metodologia ativa eu gostei mais, eu 

achei bem mais interativo, bem menos complicado. Como se tivesse acendido 

uma luzinha dentro da cabeça, ‘funciona, é isso aqui, que bom, que coisa boa, 

porque ninguém me disse.’” (Respondente 17) 
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“Quando eu entrei na universidade, até chegar em Análise, surge aquele negócio 

de que Análise é a matéria mais difícil da graduação, que ninguém passa de 

primeira em Análise, que Análise é muito difícil e tudo. É um curso difícil. Eu 

não acho que seja uma disciplina fácil, assim como tem várias disciplinas 

difíceis na universidade. Eu acho que eu fui desmistificando, principalmente 

quando a gente fez com a metodologia, eu fui desmistificando o que era 

Análise.” (Respondente 14) 

 

“Cara, antes de fazer a disciplina você tem sempre àquela coisa né, que, “Uau, 

análise é pior matéria do curso inteiro”, sofrimentos, pulsos, é isso. Mas aí 

depois que fiz Análise eu gostei. Assim, Análise 1 no início eu não gostava 

tanto. Eu comecei a gostar um pouco mais quando entrou a parte de topologia. 

Análise 2 eu gostei bastante, bem mais que Análise 1 na real. E hoje em dia eu 

tenho pra mim que, assim, Análise faz você mudar completamente a sua forma 

não só de raciocinar tipo matematicamente, mas de estudar, tipo assim, pelo 

menos pra mim assim. Eu antes da Análise, era uma pessoa completamente 

diferente na faculdade, depois de Análise, eu sou outra pessoa assim.” 

(Respondente 4) 

 

 “[...] e as pessoas falavam que análise ia juntar todos os cálculos, que é muito 

difícil e blá blá blá. Isso cria um medo, né. Mas chegando em análise, eu vi que 

não é juntar todos os cálculos. Não era isso. É muito diferente e eu gosto da 

disciplina.  Eu gostei bastante da disciplina. É difícil? É difícil. Mas tem coisas 

ali muito importantes para a licenciatura, eu acho né.” (Respondente 22) 

 

A partir das respostas acima podemos observar uma mudança de comportamento 

dos alunos em relação ao observado em outros trabalhos. Bortoloti (2003) também 

evidencia seu trabalho que os alunos apresentam aversão à disciplina antes mesmo de 

cursa-la causada pelo alto índice de reprovação da disciplina e demasiada dedicação que 

a disciplina exige. A autora evidenciou como o emocional interfere no desenvolvimento 

dos alunos na disciplina. No Projeto Análise Ativa observamos que embora muitos 

alunos também demonstrem em um primeiro momento uma desconfiança com a 
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disciplina, como indicado pelos respondentes acima, após a participação no projeto, 

muitos acabam desmistificando a imagem da disciplina como algo absurdamente difícil, 

e aderindo uma visão bem diferente da inicial. Vários até começam a apreciá-la, como 

veremos nas categorias seguintes. Vale destacar, ainda, que os artigos que estudamos 

sobre o tema não costumam revelar tal mudança de percepção. Ao contrário, em 

diversos trabalhos como Gomes et al. (2015) ou Bortoloti (2003), por exemplo, que 

apresentam relatos de licenciandos que já cursaram a disciplina, a tônica que se destaca 

é a da repulsa provocada pela experiência. Retomando o ponto P6 definido no segundo 

capítulo (fatores emocionais associados ao desempenho dos estudantes nas disciplinas 

de Análise), essas constatações sugerem que o Projeto está sendo bem sucedido na 

forma como se propõe a lidar com a questão, tal como declarada no capítulo 3: “Através 

da metodologia adotada busca viabilizar uma forma de relacionamento dos alunos com 

o saber matemático que não produza desgaste emocional, que ocasione engajamento do 

estudante no desenvolvimento do pensamento analítico com mediação das professoras 

envolvidas no projeto.” 

  A segunda categoria, “A disciplina é legal e interessante” reflete a opinião de 

alunos que apreciam a disciplina. Como observado na categoria anterior alguns alunos 

apresentaram interesse na disciplina após participarem do projeto. Bolognezi (2009) 

afirma que poucos são os alunos que demonstram interesse pela disciplina. Na nossa 

pesquisa observamos que quatro respostas (33%) estão nesta categoria, quantidade 

significativa de alunos. Abaixo segue o trecho de uma resposta. 

 

“Eu gosto muito de Análise. Assim, depois que eu fiz essa disciplina eu falo pra 

todo mundo que é minha disciplina da matemática favorita. Assim, gostei muito 

de ter feito. [...] É… é raro, mas é verdade. Assim, eu gostei muito.” 

(Respondente 19).  

 

Observamos ainda que outras respostas destacadas na categoria anterior também se 

encaixam nesta categoria como é o caso dos respondentes 4, 17 e 22.  

 

Ainda obtivemos respostas que caracterizam uma terceira categoria, “A 

disciplina é difícil, mas importante para a graduação”. Esta categoria destaca a visão 

de alunos que consideram a análise como fundamental para aprofundar o conhecimento 



49 
 

matemático do licenciando apesar de acharem a disciplina difícil. Esta categoria dialoga 

com o ponto P1. Aqui podemos observar que alguns alunos já manifestam a importância 

da disciplina na licenciatura. Mais a frente iremos dedicar um item inteiramente a esse 

ponto. Três respostas (25%) se encaixam nesta categoria.  

  

“Ah! Que era difícil, normal, como qualquer outra. Mas que é mega importante 

para o curso, tanto é que Análise é uma das principais disciplinas (da 

licenciatura).” (Respondente 26) 

 

“[...] Eu gostei bastante da disciplina. É difícil? É difícil. Mas tem coisas ali 

muito importantes para a licenciatura.” (Respondente 22) 

 

Podemos observar que mesmo não sendo o foco da pergunta três alunos 

chamaram a atenção para o ponto P1 e concordam com a importância da disciplina. 

Cabe também destacar como o ponto P6 está em evidencia aqui. Gomes et al (2015) 

relata que para alguns alunos que já passaram na disciplina acabaram criando uma 

aversão a disciplina devido a má experiência no curso. No entanto, a percepção gerada 

pelas entrevistas que realizamos não reflete esse cenário. Pelo contrario. Até alguns 

alunos que já haviam reprovado alguma vez na disciplina pela metodologia ativa 

ratificaram que a disciplina é interessante.  

Sobre a aprendizagem de Análise 

 

 “Como você avalia a sua aprendizagem de análise?” 

 

Esta pergunta ainda é referente ao primeiro item. Aqui iremos separar as 

respostas em duas categorias de acordo com a avaliação pessoal sobre a sua 

aprendizagem: “Muito proveitosa e efetiva” (presente em 67% das respostas) e “Ainda 

há dúvidas acerca de alguns conteúdos e algumas dificuldades” (compatível com 33% 

dos relatos colhidos nesse item). 

Como primeira categoria vamos analisar as respostas de alguns alunos que 

destacam sua aprendizagem como sendo “Muito proveitosa e efetiva”, ou seja, que 

avaliam sua aprendizagem como significativa e/ou não perecível. Oito respostas, dentre 

as doze, estão nesta categoria. Segue abaixo o trecho de uma das respostas. 
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 “[...] não faz tanto tempo que eu terminei análise, mas eu me lembro do 

conteúdo de análise I, de análise II, obviamente da II né. São conteúdos que eu 

não… Sabe quando você realmente aprendeu e não vai esquecer nunca mais? 

Faz sentido aquilo? Então, estou desse jeito.” (Respondente 17) 

 

Há ainda aqueles que revelam possuir deficiências em análise e apontam que 

“Ainda há dúvidas acerca de alguns conteúdos e algumas dificuldades”, ou seja, não 

conseguiram sanar todas as dúvidas da disciplina no curso. Três respostas se encaixam 

nesta categoria. Abaixo segue dois trechos de respondentes diferentes. 

 

“Eu aprendi bem a parte inicial, antes de séries e sequencias. E aí, depois disso, 

a parte que não usava séries e sequencias, até que foi legal, mas séries e 

sequencias, para mim, foi um empecilho. Se eu tiver que estudar de novo, vai 

ter que ser esse pedaço, porque eu não vou conseguir fazer nada se eu não 

souber isso” (Respondente 12) 

 

“Bom, antes de fazer análise eu acho que não conhecia direito os números 

reais, depois de fazer análise consegui compreender um pouco mais, mas eu 

acredito que ainda tem muita coisa dos números reais que ainda não sei. Acho 

que o curso não conseguiu esgotar todas as minhas dúvidas.” (Respondente 23) 

 

Percebemos através das respostas um bom desenvolvimento do pensamento 

analítico dos alunos e de sua cognição. Vale a pena resaltar que nenhum dos 

entrevistados alegou ter tido uma aprendizagem fraca. Alguns avaliam estar um pouco 

abaixo da media (como o respondente 24), mas também afirmam que conseguem 

entender a disciplina e resolver alguns problemas.  

Esta auto-avaliação positiva sobre a aprendizagem de análise no âmbito do 

projeto pode ser considerada um indício de bons resultados no que tange o ponto P7 

(memorização e reprodução como técnicas para aprendizagem de análise). De fato, 

além de não ter surgido nesta resposta qualquer menção por parte dos alunos a tais 

técnicas, vemos, ao contrário disso, depoimentos que sugerem que houve compreensão 
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com incorporação de conceitos e ideias. 

Sobre a importância da disciplina na licenciatura  

 

“Você acha que a disciplina é importante para a Licenciatura? Por quê? Você 

acha importante a separação das turmas de licenciatura e bacharelado na 

disciplina?” 

 

Este item faz referência aos pontos P1 (Problematização das disciplinas de 

Análise na Licenciatura Matemática: Por que seriam relevantes para a formação do 

professor de Matemática, o que deveria ser ensinado nestas disciplinas e como deveria 

ser seu ensino?), P2 (desconhecimento por parte dos licenciandos quanto à finalidade da 

disciplina em sua formação docente) e P3 (pouca ou nenhuma diferenciação entre 

disciplinas de Análise para cursos de Licenciatura e cursos de Bacharelado em 

Matemática).  A pergunta, “Você acha que a disciplina é importante para a 

Licenciatura?” engloba a relevância da disciplina, seus conteúdos e sua metodologia de 

ensino. Para esta, temos três categorias identificadas nas respostas: “A disciplina é 

relevante para a licenciatura (67%); “A disciplina é dispensável a formação de 

professores” (17%); e “não sabem opinar se a disciplina é importante ou não para a 

licenciatura” (17%). 

A primeira categoria, “A disciplina é relevante para a licenciatura” mostra a 

opinião daqueles que julgam análise real como uma disciplina importante na graduação 

do licenciando. Oito respostas estão nesta categoria. Abaixo segue o trecho de algumas 

respostas. 

 

“Acho. Acho… Na Análise 2 não diria muito, apesar que pega um pouco ainda 

de limite. Mas… porque trata muito de derivada e integral, então é coisa que a 

gente em tese não aplicaria no ensino fundamental ou médio.” (Respondente 26) 

 

O respondente 26 concorda com a importância da disciplina na formação 

docente, porém não em sua plenitude, ou seja, considera alguns conteúdos dispensáveis 

na ementa da disciplina. Já o respondente 19 destaca a metodologia de ensino como um 

fator mais relevante na disciplina: 
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“Sim, eu acho é… Talvez não tanto o conteúdo em si, mas pela forma como ela 

é dada, porque a gente não tem mais nenhum exemplo aqui na UFF de uma 

disciplina da matemática que não seja da educação que a gente faça discussão 

em grupo e tudo mais. Então eu acho que é um jeito diferente de ver a 

matemática.” (Respondente 19) 

 

A segunda categoria, “A disciplina é dispensável a formação de professores”, 

destaca a opinião daqueles que creem que a disciplina é totalmente dispensável ao 

licenciando. Dois respondentes estão nesta categoria. Segue o comentário de um dos 

respondentes. 

 

“Então, é uma abstração que eu acho desnecessária. E que eu acho que te cobra 

muito de coisas que não precisa. [...] Isso deu uma melhorada, mas era um certo 

rigor, uma certa cobrança de uma coisa que você não vai usar. A não ser que 

você vai fazer matemática pura, aplicada, se você for fazer um mestrado e tem 

disciplina de análise no mestrado, então..., mas para mim, para minha vida, para 

minha formação, para a minha licenciatura, sinceramente não serve para nada.” 

(Respondente 20). 

 

Como vemos, o respondente 20 esclarece que não considera a disciplina 

importante, pois acredita que não agrega a sua formação como docente.  

 

Na última categoria para esta pergunta estão os que “não sabem opinar se a 

disciplina é importante ou não para a licenciatura”, ou seja, não possuem uma opinião 

formada sobre o assunto. Dois respondentes se encaixam nesta categoria. A seguir segue 

um trecho de uma das entrevistas. É curioso ver que, neste depoimento, o respondente 

parece disposto a dar à disciplina “o benefício da dúvida”, ao não se posicionar 

contrário a mesma, apesar de não ter conseguido identificar claramente o papel da 

mesma em sua formação: 

 

“Eu não consigo opinar, assim, sinceramente. [...] Mas análise, eu ainda não 

consegui ver uma aplicação real no meu dia a dia como professora. Talvez eu veja, 

mas eu também não sei onde.” (Respondente 12)  
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Esse tipo de avaliação não é inédito: Gomes et al (2015) observa em sua 

pesquisa que alguns professores da educação básica consideram a disciplina importante 

para a licenciatura, no entanto não conseguem explicar porquê.  

É interessante sublinhar que algumas das respostas apresentadas pelos estudantes 

vão ao encontro da proposta do Projeto Análise Ativam no que tange ao ponto P1 

(conforme capítulo 3): “Quanto às razões para o ensino de Análise ser necessário à 

Licenciatura, o Projeto Análise Ativa considera que a disciplina de Análise constitui 

oportunidade privilegiada para levar o licenciando a vivenciar uma forma específica de 

fazer matemática que caracteriza a matemática acadêmica. Esta vivência, além de 

buscar desenvolver o pensar analítico (essencial ao ensino de matemática em qualquer 

nível de ensino), deve enriquecer a formação do professor e permitir que ele se sinta 

partícipe da cultura matemática avançada.” Dentre as respostas que refletem esta visão 

está, por exemplo, a do respondente 4: “[...] ela [Análise] te faz pensar de uma maneira 

completamente diferente. Eu acho que Análise é a única matéria, pelo menos aqui da 

UFF, que ensina você a raciocinar realmente”. 

 

Sobre a separação entre as turmas de licenciatura e bacharelado 

 

“Você acha importante a separação entre licenciatura e bacharelado na 

disciplina?” 

 

Nesta pergunta focamos no ponto P3. Para esta pergunta, usaremos duas 

categorias: a primeira contendo as respostas que destacam a importância de ter turmas 

de análise separadas para licenciatura e bacharelado (75%); e a segunda contemplando 

os respondentes que não atribuem importância à separação, não concordam com ela ou 

não se declaram inaptos a opinar sobre o tema (25%).  

Segundo Ávila (2001, apud Bolognezi, 2009) é importante e necessário 

diferenciar a disciplina entre bacharelado e licenciatura. Otero-Garcia e Baroni também 

evidenciam que a disciplina ministrada em conjunto não favorece ao professor o 

aprendizado que ele julga necessário para a prática docente. Em nossas entrevistas nove 

licenciandos adotaram esta posição. Algumas colocações destes são: 
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“Eu acho que sim, porque vão ser realidades diferentes. Nós vamos dar aulas 

para crianças e adolescentes e adultos se for no EJA. Mais para o ensino básico. 

E no caso deles (bacharéis), eles vão ter que preparar a gente no ensino superior 

e pesquisa. Eu acho que sim, tem que ter uma diferenciação, mas eu não sei 

como isso tem que ser feito. Aí também não cabe a mim. Mas se a gente tem 

uma matéria voltada para a licenciatura com aplicações para a sala de aula, eu 

acho que ia ajudar bastante os estudantes da licenciatura. E eu não sei se isso 

realmente vai ser útil no bacharelado.” (Respondente 12) 

 

“[...]eu acho que a disciplina deve ser pensada para que grupo você vai atendê-la 

como disciplina. Eu acho que tem que ser separada por causa disso. São cursos 

diferentes, o que você precisa saber é diferente, não o que você precisa saber, 

mas a forma que você tem que interpretar aquilo de repente é diferente.” 

(Respondente 14). 

 

Essas opiniões corroboram Fiorentini e Oliveira (2013), onde afirmam que o 

saber matemático que o licenciando precisa para ser um bom professor difere do 

conhecimento matemático que o bacharel precisa para ser um matemático bem-

sucedido.  

Apenas três estudantes não afirmaram a importância da separação, mas o fizeram 

de formas bastante diferentes. Um deles afirma não se sentir capaz de responder, 

alegando pouca maturidade matemática e desconhecimento das necessidades do 

bacharelado: 

 

“Eu acho que pra eu responder isso eu tinha que ter um conhecimento bem mais 

elevado do que eu tenho agora.” (Respondente 24) 

 

Outro aponta considera que a separação seria algo totalmente inócuo: 

 

“Não, as turmas não. Eu acho que isso não vai fazer a mínima diferença no 

aprendizado, nem atrapalhar, nem melhorar o desempenho do aluno na minha 

concepção. Eu acho que não faz diferença.” (Respondente 26) 
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Um único licenciando afirmou considerar problemática a separação por ela poder 

acentuar um preconceito que sugere que os licenciandos aprendem menos matemática 

que os bacharelandos:  

 

“Tem esse preconceito. Eu acho que isso ajudaria mais o preconceito a subir de 

nível. Então, por esse lado, eu não sei se deveria separar.” (Respondente 23). 

Sobre o impacto da disciplina na formação matemática 

 

“Você considera que a disciplina de Análise teve impactos sobre sua forma de 

pensar matematicamente?” 

 

Neste terceiro item, o objetivo é analisar a opinião dos alunos sobre como a 

disciplina influenciou o seu pensar. Para esta questão a análise por categorias não se 

mostra muito útil: com exceção de um único respondente, todos os demais (92%) 

responderam afirmativamente. Então vamos apenas comentar algumas destas respostas 

e, em seguida, apresentar a resposta discordante. 

Essa categoria dialoga com o ponto P1, pois está relacionado aquela que é, de 

acordo com a proposta do Projeto Análise Ativa, a principal razão da existência da 

disciplina na licenciatura.  E para ser coerente com esta proposta, o projeto adota uma 

metodologia que leva os alunos a exercitarem em classe o pensamento matemático, 

buscando influenciar positivamente na sua forma de pensar. Os depoimentos dos alunos 

revelam consciência sobre essa proposta e também sobre suas próprias conquistas no 

que tange ao desenvolvimento do pensamento analítico: 

 

“Muito! Nossa, com certeza. Eu consegui partir de um ponto que eu não 

conseguia pensar em nada assim, de como começar uma questão, a conseguir 

desenvolver as questões muito bem, então, melhorou muito. Eu fiquei com dó de 

ter sido a última que eu fiz assim da matemática mesmo, deu vontade de voltar 

assim fazer Álgebra de novo e fazer direito dessa vez sabe.” (Respondente 19) 

 

“Sim, sim. Muita. Hoje dando aula, às vezes eu consigo fazer uns links, ter uma 

maturidade sobre os conteúdos, sobre algo que eu estou falando para os meus 
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alunos. Eu consigo ter a maturidade do que eu tô falando por conta do que eu vi 

estudando a matéria (análise real).” (Respondente 22) 

 

 O respondente 12 reitera que não apenas ajudou na sua forma de pensar e 

escrever demonstrações como também auxiliou na forma de pensar outras disciplinas do 

curso de matemática. 

 

“[...] eu acho que foi muito importante eu ter feito Análise antes de 

Fundamentos. Se eu pegasse Fundamentos da Geometria antes eu estaria muito 

mais “lascada” porque eu não tinha esse raciocínio, eu não sei como deu certo 

[fui aprovada] em Linear e a Álgebra, mas deu certo.” (Respondente 12). 

 

Apenas um respondente não considera que análise influenciou seu pensamento 

matemático - afirma que o seu raciocínio logico foi totalmente desenvolvido em outras 

disciplinas anteriores: 

 

“Toda a parte matemática tanto em demonstração, em lógica, veio de uma 

disciplina de lógica que eu fiz que foi muito interessante na verdade, porque a 

primeira parte da disciplina ensinava métodos de prova. Era esse o nome. Então era 

muito interessante para essa construção da ideia matemática e álgebra também.” 

(Respondente 20) 

Sobre o trabalho em grupo 

 

“O trabalho em grupo funcionou bem?” 

 

Segundo Moreira, Cury e Vianna (2005) a disciplina deveria proporcionar mais 

segurança ao futuro professor e possibilitar uma compreensão sólida e profunda dos 

conceitos básicos da matemática escolar. No entanto, Fiorentini e Oliveira (2013) 

discordam o adjetivo sólido, pois o mesmo remete a algo rígido, pronto, acabado, 

cristalizado que não abre espaço para o aluno explorar, interpretar, criar. No projeto 

Análise Ativa, os alunos são incentivados a trabalhar em grupo buscando resolver os 

problemas com o conhecimento que possuem, usando justamente sua criatividade para 

desenvolver suas demonstrações. 
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Este quarto item tem o propósito de analisar a eficácia do trabalho em grupo na 

disciplina. As respostas foram divididas em duas categorias, a primeira relativa aos 

alunos que concordam (que o trabalho em grupo funcionou bem – 58%) e a segunda 

incluindo as respostas negativas para a questão (42%).  

Os respondentes que analisaram que o trabalho em grupo foi eficiente somam 7 

alunos. Dentre respostas, temos: 

 

“[...] a gente tentava mesmo resolver junto e aí a gente criou um grupo no 

Whatsapp. Então, quando a gente estava fazendo exercícios, também a gente 

sempre mandava junto e a gente meio que falava a mesma língua porque a gente 

estava na aula juntos. [...] e um ajudava o outro. Às vezes um conseguia fazer 

um exercício e o outro não. Foi bem produtivo.” (Respondente 19). 

 

“Foi a melhor parte. Não fica aquele desespero de estar ferrado sozinho, nossa 

faz toda a diferença. [...] tinha alguém ali que te ajudava a sanar aquela dúvida, 

seguir a sequência. Então, eu hoje em dia, acredito que trabalhar pelo menos, 

no mínimo em dupla ou em grupo faz uma diferença muito grande.” 

(Respondente 17). 

 

Dentre os alunos que discordaram da afirmação, 5 alunos, temos aqueles que 

declaram crer que o trabalho em grupo agregou pouco ou nada ao seu aprendizado. Um 

aluno até comentou o fato do curso de matemática “priorizar” essa individualidade nas 

outras disciplinas, principalmente nas disciplinas iniciais. Alguns destes respondentes 

destacaram em suas entrevistas os motivos de acharem que o trabalho em grupo não foi 

benéfico no curso, entre estes motivos estão a preferência pessoal em trabalhar sozinho, 

falta de sintonia entre os membros do grupo e excesso de membros no grupo. 

“Então, acho que ter um trabalho em grupo para pensar junto é muito difícil você 

conseguir isso com uma pessoa que tá terminando [...] fora que eu acho que 

trabalhar em grupo é complicado nesse sentido de quanto que o outro raciocina 

junto com você. Então às vezes você vai pegar n turmas e ninguém daquela 

turma vai te acompanhar ao mesmo tempo.” (Respondente 37) 
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“[...] mas eu acho que é pessoal isso. Tem pessoas que lidam bem com trabalho 

em grupo e tem pessoas que não lidam bem. Então, pra mim, não funcionou 

muito bem juntar em grupo. É melhor você pensar um pouco, debater com a 

turma toda, o que seja ou debater com a professora, do que você debater com 

uma pessoa que também tá em dúvida.” (Respondente 26) 

 

Sobre o impacto do projeto na formação docente 

 

Para sua formação como docente. Você considera que a disciplina de análise 

com essa metodologia trouxe aprendizagens relevantes para sua carreira como 

professor?  

 

Neste item observamos a opinião dos alunos acerca da formação de professores. 

Para as respostas, adotaremos as seguintes categorias: “Sim, por razões pedagógicas” 

(83,3%), “Sim, por razões de conteúdo” (8,3%), um aluno não opinou pois ainda não 

está lecionando, logo justificou que não teria como declarar que o projeto ajudou na sua 

formação docente. 

Nesta primeira categoria, “Sim, por razões pedagógicas” os alunos destacaram 

diversos aspectos observados durante as aulas como a possibilidade de utilização da 

metodologia em sala de aula, uma mudança na prática docente e a autonomia do aluno. 

Esta última observação concorda com o ponto P5, apresentado no capítulo 2, pois diz 

respeito a liberdade que o aluno possui de pensar sobre um problema e construir seu 

próprio raciocínio, sem ter o professor como o autor principal desse conhecimento. Dez 

respostas se encaixam nessa categorias. Abaixo seguem trechos de algumas respostas. 

 

“[...] usando a metodologia eu vi uma importância muito grande do aluno 

participar da sua própria construção de raciocínio, entendeu. É uma coisa que eu 

tento aplicar nas minhas aulas” (Respondente 4). 

 

“Sim, eu lembro que quando eu estava fazendo Análise 1 eu só pensava assim: 

nossa quando eu for professora, eu só vou botar meus alunos em grupo para 

trabalhar, pra pensar em problema e, realmente, assim, foi nesse sentido que 

ficou na minha cabeça, e até hoje, assim, eu tento o máximo no estágio e tal, 
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quando eu vou fazer alguma atividade, botar o máximo em grupo possível, 

menos individual e partindo de atividades pro teórico, né.” (Respondente 19). 

 

“Acredito que sim, principalmente essa questão de você olhar o tempo de cada 

um e de entender que cada um vai aprender de um jeito cada um vai aprender de 

um tempo e você poder trabalhar com cada um conforme as necessidades que 

aquela pessoa precisa [...]” (Respondente 37). 

 

 A segunda categoria “Sim, por razões de conteúdo”, reflete a opinião apenas um 

aluno que destacou um amadurecimento maior para tratar os objetos matemáticos 

trabalhados no ensino básico. 

 

“Sim, sim. Os conteúdos principalmente do início de Análise 1, que são os 

conteúdos da parte dos Reais, Conjuntos e tal. Nossa, hoje eu tenho uma 

maturidade muito melhor, um entendimento muito melhor desse conteúdo e isso 

melhora minha docência, minha prática.” (Respondente 22). 

 

Essas declarações mostram como o projeto Análise Ativa exibiu aos alunos a 

prática de uma nova forma de ensinar e incentivou o uso de novas metodologias para 

fugir das aulas expositivas, as quais algumas vezes ficam sem sentido para os alunos do 

ensino básico.  

A partir das colocações dos respondentes, observamos que as professoras do 

Projeto Análise Ativa possuem um papel importante nessa metodologia, apresentando 

aos futuros professores de matemática uma forma diferente de ensinar para seus futuros 

alunos. Discussões análogas já foram expostas por Fiorentini (2004), que salienta que os 

professores formadores deveriam alimentar suas práticas a partir das pesquisas que 

realizam, e essas pesquisas devem estar voltadas para a formação dos futuros docentes. 

Gomes et.al (2015), deixa claro que “O engajamento desses professores nesse processo 

é fundamental para uma possível ressignificação de sua prática como formador de 

professores atuantes nos cursos de licenciatura em matemática.” 

Cabe destacar ainda uma colocação feita nos campos de comentários do 

questionário, onde um respondente explicita que o projeto promoveu uma mudança em 

sua vida não apenas como aluna e professora, mas também como cidadã (Respondente 
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37). Esse fato corrobora com Fiorentini e Oliveira (2013), pois os autores acreditam que 

o professor de matemática precisa conhecer a matemática enquanto prática social, não 

apenas no campo científico, mas a matemática escolar e as diversas matemáticas 

presentes nas práticas cotidianas. 

 

Sobre a memorização de demonstrações 

 
 

Estudando análise, alguma vez você se empenhou em decorar 

demonstrações para estudar para a prova? Como foi isso? 

 

No último item analisamos as opiniões e experiências dos alunos sobre a 

memorização nas aulas de Análise. Esse item visa conversar com o ponto P7 expresso 

capítulo 2 desta monografia. O Projeto Análise Ativa acredita que a partir do 

entendimento do conteúdo, os alunos não precisam adotar técnicas como memorização e 

reprodução para compreender a disciplina de análise. Alguns alunos respondentes 

cursaram a disciplina de Análise I antes e depois do projeto, analisando suas respostas 

percebemos uma mudança de postura acerca dessas estratégias.  

Adotaremos as seguintes categorias: “Já tentei aprender análise via 

memorização” (25%); “memorização não foi uma estratégia útil ou relevante que eu 

tenha usado para aprender análise no Projeto Análise Ativa” (16,7%); “as atividades 

da disciplina me possibilitaram familiarização com demonstrações e/ou busquei 

conscientemente saber que resultados ou técnicas podia usar para fazer certas 

demonstrações, mas não considero que decorava as demonstrações” (33,3%). Além 

dessas categorias, 5 alunos (41,7%) respondentes que declararam que não conseguem 

decorar e nem tentavam. Em suma, podemos dizer que dos 12 respondentes, 9 

estudantes (75%) não consideram que  memorização seja uma estratégia relevante na 

aprendizagem de análise. 

 

A primeira categoria, “Já tentei aprender análise via memorização” mostra a 

opinião daqueles que tentaram de alguma forma decorar as demonstrações da disciplina. 

Essa categoria engloba alunos que cursaram a disciplina com a metodologia anterior e 
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com o projeto Análise Ativa. Três respostas estão nesta categoria. Abaixo segue o 

trecho de algumas respostas.  

 

“Mas quando eu fiz fora da metodologia ativa. Quando eu fiz na metodologia 

ativa eu acho que uma ou outra demonstração que a gente ficava… Que assim, 

tem aquelas que mesmo você entendendo são difíceis porque a matéria continua 

difícil mesmo na metodologia né” (Respondente 22) 

 

“A primeira Análise que eu fiz foi praticamente isso, antes da metodologia. Eu 

decorava... É, eu tentava. Como eu fazia isso eu nem lembro, mas eu tentava a 

partir daqui fazer isso ou isso ou isso. [...] Era decorar tipo ‘decoro esse algoritmo, 

mas eu não entendo o algoritmo’.” (Respondente 14). 

 

Essas declarações corroboram com a pesquisa feita por Gomes et al. (2015), pois 

apresentam que a memorização é uma estratégia de alta relevância para os alunos na 

disciplina de Análise Matemática. Essas estratégias como mostradas na pesquisa, 

decorrem da busca dos estudantes por ações que possibilitem a aprovação na disciplina. 

A segunda categoria, “memorização não foi uma estratégia útil ou relevante que 

eu tenha usado para aprender análise no Projeto Análise Ativa” destaca que alguns 

alunos chegaram a tentar memorizar conteúdos, mas ao perceber que não adiantava, 

abandonaram a estratégia. Duas respostas se encaixam nessa categoria. Abaixo 

destacamos uma delas:  

 

“Sim. principalmente em análise 1, porque eu não consegui acompanhar o ritmo 

da turma para estudar. E aí, eu busquei decorar Séries e Sequências e não deu 

certo.” (Respondente 12). 

 

 O respondente 14 (citado na primeira categoria) foi um dos alunos que cursou a 

disciplina com a metodologia expositiva e com o Projeto Análise Ativa. Nessa pergunta 

vemos uma mudança de postura quanto a questão sobre memorização, visto que nas 

aulas com o projeto o aluno buscou conscientemente aprender os resultados e as 

possíveis demonstrações, como vemos por uma declaração mais abaixo, enquadrada na 

terceira categoria. 
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Este fato nos leva a terceira categoria que é “as atividades da disciplina me 

possibilitaram familiarização com demonstrações e/ou busquei conscientemente saber 

que resultados ou técnicas podia usar para fazer certas provas, mas não considero que 

decorava as demonstrações”. Nesta categoria estão os alunos que destacaram 

estratégias diferentes de estudos desenvolvidas ao longo da disciplina. Essa categoria 

condiz com o ponto P5, pois o formato das aulas com os trabalhos em grupo e a 

resoluções de problemas ajudam a desenvolver novas formas de enxergar as 

demonstrações. Quatro respostas se encaixam nessa categoria. Abaixo destacamos essas 

declarações: 

 

“Já em Análise 1 [com a metodologia], no início eu ainda estava nessa pegada, 

que a gente ainda não tinha esse olhar de como a gente deveria estudar, e depois 

foi passando para tentar entender como funciona o processo: não existe uma 

forma única de escrever; que é você escrever segundo o que você realmente 

entende dos passos para você chegar naquilo, claro, seguindo uma lógica básica 

matemática.” (Respondente 14). 

 

“A demonstração em si não, às vezes eu pegava assim a lista de exercícios e eu 

gostava de colocar post-it assim: aqui eu usei o teorema tal, aqui…Com passo a 

passo né?...É mas não necessariamente passo a passo só, tipo assim, eu usei esse 

teorema pra resolver esse exercício” (Respondente 19). 

 

“Olha, decorar não. Acho que decorar não. Mas assim, eu percebi que algumas 

demonstrações elas tinham um caminho, assim, que dava pra você decorar um 

pouco. Por exemplo, essa demonstração você poderia fugir por aquele meio. eu 

percebi que algumas coisas é só uma questão de você readaptar pra aquele 

contexto, entendeu? Eu percebi isso e acho que isso me deu vantagem em alguns 

momentos.” (Respondente 23). 

 

Portanto, esse último item da entrevista releva uma mudança de hábitos na forma de 

estudar o conteúdo da disciplina, pois os alunos começaram a buscar novas técnicas que 

ajudassem no entendimento dos conteúdos. 
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Capítulo 7: Considerações Finais 
 

 

 

 Antes de encerrar este trabalho é importante destacar que temos ciência de que o 

fato de que sua orientação tenha sido realizada por uma professora que participa do 

Projeto Análise Ativa pode ter exercido alguma influência sobre os resultados obtidos, 

mesmo que os participantes da pesquisa tenham sido informados que suas identidades 

não seriam reveladas para as professoras que conduzem tal projeto. Contudo, 

consideramos que a forma espontânea e eloquente com a qual tantos licenciandos 

voluntariamente se expressaram (favoravelmente ou contrariamente ao projeto) traz em 

si um valor que não pode ser ignorado. 

Assim, após a pesquisa apresentada, em que trouxemos trabalhos relacionados 

ao ensino da disciplina de Análise no curso de Licenciatura em Matemática, bem como 

a nossa própria investigação em relação ao Projeto Análise Ativa, voltamos à questão 

que inicia essa monografia: a partir da perspectiva do licenciando, quais os 

desdobramentos do Projeto Análise Ativa para sua formação docente? 

 Ao compararmos as pesquisas pré-existentes sobre o ensino de análise com 

nossas observações sobre o projeto Análise Ativa, vemos uma mudança de postura dos 

alunos diante a disciplina. Nas pesquisas anteriores essa disciplina é retratada como um 

conteúdo rejeitado pelos alunos, considerado inútil para o ensino básico e desnecessário 

ao curso de licenciatura. Um conteúdo que despertava, sobretudo, sentimentos negativos 

e estava associado a memórias desagradáveis. No entanto, na pesquisa para esse 

trabalho encontramos opiniões diferentes sobre essa disciplina a partir do Projeto 

Análise Ativa. Os alunos participantes demonstraram que o projeto trouxe uma 

perspectiva diferente sobre o que era Análise Real, e a metodologia utilizada humanizou 

a disciplina. 

Umas das grandes críticas sobre a licenciatura em Matemática é o modelo “3 + 

1”, onde os licenciandos são expostos a uma formação específica e pedagógicas na 

maior parte do curso e apenas um ano de prática. O projeto busca integrar concepções 

pedagógicas e práticas sobre os conteúdos de Análise com o objetivo de ultrapassar o 

modelo usual das aulas, onde conteúdo específico, conteúdo pedagógico e prática são 

tratados separadamente. Os alunos experimentaram na prática o que são aulas com uma 

metodologia diferente da usual, um processo onde os estudantes participam diretamente 
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da construção da sua aprendizagem. Esses alunos tiveram a oportunidade de vivenciar 

uma prática que por alguns era conhecida apenas na teoria. 

O projeto adota metodologia voltada para aprendizagem ativa. Como citado, 

essa metodologia humaniza o ensino fazendo com que os alunos sejam agentes 

principais da construção do seu conhecimento. A experiencia desses alunos não destaca 

apenas a formação pedagógica e matemática, mas também traz à tona o papel social do 

professor de matemática. Como notamos nos comentários e entrevistas, o projeto trouxe 

uma nova perspectiva para os alunos em relação a sua formação como cidadão. A 

licenciatura tem um papel social muito importante, pois são esses futuros professores 

que precisam mostrar a matemática não apenas como um simples conteúdo, mas sim 

como um instrumento de leitura e compreensão da realidade e intervenção social. 
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