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RESUMO

Compreender o processo de desenvolvimento do conhecimento humano em sua dinâmica contextual envolve diversos e diferentes níveis 
epistemológicos “do” e “no” cotidiano. A ideia de que o conhecimento matemático esteja fundamentado em “verdades” de alta complexidade e 
de difícil compreensão é um mito que não se sustenta quando se percebe a importância da aplicação desse conhecimento em contexto 
multidisciplinar. Nesse sentido é possível verificar a possibilidade de contextualização simultânea entre os conceitos básicos da matemática 
teórica e a compreensão e interpretação desses fenômenos na prática cotidiana. Fatos como a enorme dificuldade em interpretar e resolver os 
enunciados dos problemas propostos, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, se revela cada vez mais um fator preponderante no processo 
de interação entre o que se sabe e o que se entende. Tentar entender o processo de “como pensam os alunos?”, “o que eles entendem dos 
enunciados matemáticos?” e de que modo a forma escrita e interpretativa se integram ao conhecimento proposto tem a intenção de enriquecer 
e relativizar as ações desenvolvidas na sala de aula, possibilitando sentidos e significados na representação, compreensão e resolução de 
problemas. Nesse sentido tem-se como objetivo investigar, com base na abordagem fenomenológica, o que pensam os discentes do curso de 
Engenharia, da Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio, quando a proposta é fazer a interpretação e a compreensão de um texto específico 
do curso visando a resolução de problemas, identificar o que os alunos entendem e compreendem dos enunciados matemáticos utilizando a rede 
de significações, compreender a dinâmica do processo de construção do conhecimento significativo e, elaborar um portfólio acadêmico com 
questões de Cálculo Diferencial e Integral aplicadas diretamente na prática cotidiana da Engenharia capaz de auxiliar na interpretação e resolução 
dos problemas. A proposta de modalidade para esta investigação evidencia a pesquisa qualitativa tendo como referencial a abordagem 
fenomenológica que privilegia a análise pela intencionalidade da consciência na tentativa de compreender o significado dos acontecimentos e das 
interações na vida cotidiana. O método que melhor se adequa a este tipo de pesquisa constitui-se de várias etapas, ora consequentes ora 
simultâneas, com aplicação de instrumentos investigativos conforme a aderência a esta metodologia tais como questionários abertos, entrevistas 
não estruturadas, técnica do grupo focal e observação participante. Na primeira parte da pesquisa, a resposta de 280 alunos ao questionário 
aplicado possibilita o entendimento de que 56% destes apresentam dificuldades na hora de desenvolver e interpretar problemas relacionados à 
disciplina e procuram ajuda de outros para interpretar as questões propostas. Ainda nesta primeira fase constata-se que a maior parte dos alunos 
afirma que as questões contextualizadas dificultam o entendimento e o desenrolar da resposta. No segundo momento da pesquisa acontece a 
realização de seis encontros consecutivos com um grupo de 18 alunos do curso de Engenharia de períodos diversificados. Em um grupo menor e 
com colegas de curso, os alunos demonstram interesse e sinceridade ao expressar suas propostas. Na análise dos assuntos tratados nestes 
encontros é possível a aproximação do entendimento das respostas através da interpretação da intenção dos alunos ao indicar que desejam um 
aprendizado teórico com maior integração da prática, seja na forma de questões interpretativas seja em atividades realizadas no campus 
abordando conceitos desta disciplina integrados ao cotidiano do engenheiro. Sinalizam ainda para a importância de que esta seja uma estratégia 
a ser adotada desde os primeiros períodos do curso. Nesse sentido, é apresentado como proposta um portfólio contendo questões
contextualizadas da disciplina reinterpretadas na ótica do aluno.
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