
m matéria publicada no Jornal 
da Unicamp, relatando tese de 
doutorado defendida na Facul-
dade de Educação, foi aborda-
da a questão do ensino de Cál-

culo Diferencial e Integral (em particular 
de Cálculo I) e, embora não dito explicita-
mente, muitos leitores entenderam tratar-
se da nossa Universidade.

Em seu retrato desta tese, a matéria ofe-
rece uma visão parcial e distorcida do que 
representa este conjunto de disciplinas e 
do modo como a comunidade do Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação 
Científica (Imecc) enfrenta esta tarefa, 
que acreditamos por bem esclarecer.

O DESAFIO DE 15 MIL 
MATRÍCULAS ANUAIS
Começamos destacando que Cálcu-

lo Diferencial e Integral, como disciplina 
matemática preocupada com o estudo de 
mudanças de situação e estado, é não ape-
nas considerado um marco na fundação 
da ciência moderna, mas uma disciplina 
(alguns dizem linguagem) essencial para 
o desenvolvimento de inúmeras áreas do 
conhecimento. Por este motivo, na Uni-
camp, como em qualquer universidade do 
mundo, todos os estudantes de cursos de 
ciências exatas, tecnológicas, economia e 
outras mais começam seus cursos univer-
sitários estudando uma série de discipli-
nas sobre Cálculo Diferencial e Integral.

Na Unicamp, a responsabilidade por 
este conjunto de três disciplinas, para as 
quais são abertas 90 turmas por ano (re-
cebendo um total de 4.853 matrículas), 
fica ao encargo do Imecc. Considerando, 
além destas, outras disciplinas que ofere-
cemos para outros cursos da universidade 
e as disciplinas de graduação oferecidas 
aos nossos alunos, chegamos a aproxima-
damente 15 mil matrículas de graduação 
por ano.

É uma enorme (e bem-vinda) tarefa as-
sumir esta responsabilidade formativa dos 
alunos de graduação de nossa Universida-
de e ao mesmo tempo manter a excelência 
na pós-graduação e na pesquisa (o Imecc 
forma aproximadamente 25% dos douto-
res do Brasil na grande área de Matemá-
tica – Matemática Aplicada – Estatística, 
por meio de três programas de pós-gra-
duação, considerados entre os melhores 
do país). Mais ainda precisamos e deve-
mos assumir esta missão tendo em vista a 
necessidade de mantermos um padrão de 
qualidade que permita o desenvolvimento 
futuro destes estudantes.

Para garantirmos aos alunos o direito 
de uma formação compatível com as exi-
gências futuras que terão na Universida-
de e em sua vida profissional, desde o ano 
2000, as disciplinas com grande número 
de turmas são trabalhadas de forma co-
ordenada – todos os alunos passam por 
avaliações iguais ou similares, negocia-
das entre os docentes responsáveis.

Como bem observado – acreditamos 
que de forma elogiosa pela autora da tese 
– “quem não for capaz de cumprir etapas 
estabelecidas pela coordenação da disci-
plina, provavelmente será reprovado”.

O tamanho deste universo de alunos 
demanda uma organização complexa, ca-
paz de garantir um padrão de qualidade 
ao mesmo tempo em que atenta para a 
existência de necessidades individuais 
e peculiaridades de um público diverso. 
Procuramos lidar com um público de di-
mensão industrial, devotando uma aten-
ção próxima do artesanal.

FORMAÇÃO PRÉVIA DOS 
ALUNOS DE CÁLCULO I
Como todos podem imaginar, traba-

lhando com alunos ingressantes de di-
versos cursos, temos um universo diver-
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sificado no que se refere aos interesses 
futuros e, mais do que tudo, à formação 
prévia dos alunos. Assim, dentre as di-
versas turmas de Cálculo I, por vezes com 
o mesmo professor e fazendo a mesma 
prova, encontramos turmas com 100% 
de aprovação ao lado de turmas com re-
provação de 77,5%, este último sendo o 
único número indicado na matéria e que 
induziu os leitores a concluírem equivo-
cadamente que trabalhamos neste pata-
mar de insucesso: na realidade, o índice 
de reprovação médio dos últimos cinco 
anos foi de 28,5%, um número alto, mas 
compatível com padrões das melhores 
universidades do mundo.

A disparidade entre o sucesso de duas 
turmas distintas que têm aulas com o mes-
mo professor, que recebem a mesma aten-
ção e fazem a mesma prova é explicada por 
um único fator: a diferença da formação 
prévia dos alunos em matemática. A corre-
lação entre as notas de Cálculo I e as notas 
obtidas pelos alunos na prova de matemá-
tica do vestibular é altíssima e nisto reside 
a principal dificuldade da disciplina.

Vale ressaltar que esta dificuldade é 
sobremaneira agravada pelo calendário de 
matrícula de ingressantes nas universida-
des paulistas, que adentra o ano letivo, 
dificultando ainda mais a tarefa daqueles 
que de antemão teriam mais dificuldades.

Independentemente de outras ques-
tões relativas ao modo como seleciona-
mos nossos estudantes e como os intro-
duzimos ao ensino de fato superior, e 
mesmo sendo “rígidos e inflexíveis” nas 
exigências (conforme argumenta a auto-
ra da tese), os professores do Imecc são 
atentos a estas dificuldades e adotam 
uma série de instrumentos e estratégias 
para lidar com estas peculiaridades.

Um dos instrumentos adotados é ofe-
recer amplo horário de atendimento e 
atenção aos alunos: além dos horários 
oferecidos por cada um dos docentes, du-

rante todos os dias da semana, nos ho-
rários em que não há atividades letivas 
(das 12h às 14h e das 18h às 19h), todos 
os alunos de Cálculo I podem contar com 
apoio oferecido por alunos de doutorado 
do Programa de Estágio Docente. 

Também são adotadas, já faz tempo, 
estratégias que incluem listas de exercí-
cios semanais e testes frequentes, estes 
últimos servindo aos alunos como sina-
lização das expectativas em relação a sua 
aprendizagem e um retorno sobre o anda-
mento destas.

Não satisfeitos com estas iniciativas, 
docentes do Imecc realizaram recente-
mente experiência muito bem-sucedida 
com duas turmas, oferecendo horário ex-
traclasse de exercícios, às sextas-feiras, 
das 12h às 14h. No momento, estão em 
estudo as necessidades (em termos de re-
cursos humanos) para expandir esta expe-
riência para todas as mais de 30 turmas de 
Cálculo I.

No Imecc, temos plena consciência de 
que, para um grupo de alunos e para al-
guns cursos, estes esforços são insuficien-
tes para dar conta do tamanho do hiato 
entre a formação em matemática com que 
estes alunos adentram à Universidade e a 
formação necessária para aprender o con-
teúdo de Cálculo Diferencial e Integral.

É por este motivo que, no curso de Li-
cenciatura em Matemática (noturno), já 
faz mais de uma década, esta disciplina 
foi postergada para o segundo semestre 
letivo, sendo introduzida disciplina de 
matemática básica no primeiro semestre, 
para ensinar (ou rever) conteúdos típi-
cos de ensino médio. Esta estratégia, ao 
mesmo tempo em que se mostrou correta 
(o número de formandos cresceu de ma-
neira inequívoca), ainda mostra-se insu-
ficiente e, por este motivo, na reformula-
ção em andamento, está sendo proposta 
a duplicação das horas dadas nesta nova 
disciplina de matemática básica.
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Temos a convicção plena de que selecio-
namos bem os nossos alunos, contamos 
com uma grande quantidade de estudan-
tes talentosos e dedicados. No entanto, 
as deformidades do ensino fundamental e 
médio em nosso país são tamanhas que, 
mesmo em uma universidade com a qua-
lidade da Unicamp, precisamos lidar com 
este tipo de dificuldade.

O Imecc como instituição é atento a 
estas carências e é engajado também na 
formação continuada de professores (por 
meio do Laboratório de Ensino de Matemá-
tica e do Mestrado Profissional em Mate-
mática em Rede Nacional). O Imecc, como 
sempre, está disposto a conversar com as 
coordenações de cursos que porventura 
desejem (ou acreditem ser necessário) en-
veredar por este tipo de opção feita no cur-
so de Licenciatura em Matemática.

Mais ainda: talvez seja o momento de 
a Universidade Estadual de Campinas 
começar a discussão sobre a criação de 
cursos pré-acadêmicos, nos moldes de 
disciplinas isoladas adotadas pelo Imecc 
ou do Profis, instituído pela Pró-Reitoria 
de Graduação.

Manifestamos ainda a convicção que 
o orientador da referida tese, professor 
Sérgio Antônio da Silva Leite, também 
coordenador do Espaço de Apoio ao En-
sino e Aprendizagem (EA2), no exercí-
cio desta sua função, não se absterá de 
apoiar as necessidades da comunidade do 
Imecc na busca contínua por melhorar 
este importante “serviço” que prestamos 
à Universidade.

Concluímos afirmando que a reprodu-
ção do adjetivo “pesadelo”, para caracte-
rizar uma disciplina que estrutura a for-
mação de metade de nossos estudantes, é 
uma atitude indigna de qualquer cientista 
e inaceitável em instância universitária.
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