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Abstract 

Mathematics courses had traditionally sport a high dropout rate in despite of their importance to the Engineering 
education. Students often feel unmotivated and perceive these courses as a " necessary evil "  required in order to advance 
in the curriculum. This paper describes an activity designed to teach ordinary integrals - Summaê - that seeks to establish 
a complicity relation between students and teachers, motivating both to feel more involved in the learning process. The 
proposed activity aims to integrate students, faculty and community by performing a series of challenges interspersed 
with recreational and artistic activities. The event was perceived positively by students and teachers, getting a positive 
rating of 96% on a 4 points Likert scale.  
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Resumo 

As disciplinas de matemática tradicionalmente apresentam uma alta taxa de evasão em cursos de Engenharia a despeito 
de sua importância na grade curricular. Os estudantes frequentemente se sentem desmotivados, pouco envolvidos e 

atividade para o ensino de integrais simples - o Summaê - que busca estabelecer uma relação de cumplicidade entre os 
estudantes e os docentes, motivando ambos a se envolverem no processo de aprendizagem. A atividade proposta visa 
integrar os discentes, docentes e comunidade realizando uma série de desafios intercalados por atividades lúdicas ou de 
cunho artístico.  O evento foi visto de forma positiva pelos estudantes e docentes, obtendo uma classificação positiva de 
96% numa esca la de Likert de 4 pontos.  

Palavras-chave: aprendizagem significativa; aprendizagem baseada em problemas; problem-based learning, ensino de 
matemática. 

1 Introdução 
A evasão nos cursos de Engenharia é bastante elevada, conforme mostram os dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), comumente com uma taxa anual de 21% (Siva Filho et al., 2007). 
Pesquisas mostram que a alta reprovação no ciclo básico é um forte motivador para essa evasão (Perecmanis, 
2002; Silva, 2002; Fragelli, 2010) e, no caso específico da disciplina de Cálculo 1 na Faculdade UnB Gama 
onde foi desenvolvido este trabalho, há uma reprovação em Cálculo 1 de 45 a 60% dos inicialmente 
matriculados na disciplina e evasão entre 20 e 30%, segundo pesquisa realizada por Oliveira (2010). 

Muitos países estão empreendendo esforços para reformular o seu ensino público sendo que, no Brasil, 
houve um importante crescimento da oferta de vagas nos cursos superiores, inclusive , na área de Engenharia. 
Entretanto, o crescimento trouxe alguns desafios que ainda não foram efetivamente assimilados pela 
comunidade acadêmica.  

No passado, a concorrência para ingressar nos cursos de Engenharia era muito grande em relação ao número 
de vagas e o estudante que escolhia o curso de Engenharia tinha uma expectativa muito alta de que o curso 
lhe garantiria um emprego. Esse cenário favorecia o ingresso de estudantes com boa formação básica que 
então podia ser imediatamente estimulado com problemas mais complexos e trabalhosos. Boa parte dos 
cursos de engenharia foi organizada segundo essa premissa. 

O aumento do número de vagas permitiu o acesso de estudantes com formação básica deficiente, criando 
novos desafios principalmente nas matérias onde se dá o primeiro contato com a vida universitária no 

riormente estão 
se tornando inadequadas para lidar com os novos desafios da Educação na área de Engenharia. Esse 
sentimento é fonte de frustração no corpo docente e discente das escolas de Engenharia.  

Um dos caminhos possíveis para se lidar com essa nova realidade é o uso de técnicas que atraiam o interesse 
do aluno e que propiciem um maior envolvimento emocional como os temas ensinados. Ao mesmo tempo, é 
necessário acostumar os estudantes às exigências técnicas da profissão de engenharia incentivando seções 
de exercícios intensas e com dificuldade gradativa e crescente. Nesse contexto, surgiu o Summaê, uma 
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atividade que tem por objetivo a resolução de problemas de Cálculo integral com base na cumplicidade de 
uma tétrade: discentes, docentes, funcionários e comunidade. 

O presente artigo apresenta a fundamentação da atividade, a sua prática, assim como a avaliação de seus 
resultados. 

2 O PBL e a Aprend iz agem S ign if ica tiva  
A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL, do inglês Problem-Based Learning) é uma metodologia de 
ensino e aprendizagem focada na proposição e solução problemas. O objetivo dessa metodologia é tornar a 
aprendizagem mais dinâmica e fundamentada na construção do conhecimento, em contraste com a recepção 
passiva de informações geralmente observada em aulas expositivas (Dochy et al., 2003; Ribeiro, 2008; Ríos 
et al., 2010).  

A utilização de metodologias baseadas no PBL tem atraído educadores que o vêem como uma alternativa 
vantajosa ao ensino expositivo tradicional. O PBL busca integrar teoria e prática ao organizar o processo de 
aprendizagem em torno da proposição e solução de problemas. Organizada corretamente, essa  metodologia  
promove conhecimentos, habilidades e atitudes que vão além daquelas de cunho técnico-científicos 
presentes na matriz curricular (Ribeiro, 2008). Apesar da importância para a futura vida profissional dos 
estudantes, essas mesmas características são comumente ignoradas ou pouco exploradas em aulas 
expositivas. Esse processo muitas vezes redunda em um desempenho acadêmico insatisfatório e frustração 
pessoal, i.e., vários alunos se sentem alienados do processo de aprendizagem, sendo incapazes de empregar 
o esforço e encontrar a motivação necessários para a aquisição e maturação dos novos conhecimentos. 
Enquanto isso, o corpo docente frustra-se com o baixo desempenho e aparente desinteresse dos alunos. 

Como suporte teórico à metodologia PBL, optou-se neste trabalho pelo uso da teoria da aprendizagem 
significativa de Ausubel (1968), que discute como os novos conceitos se organizam na estrutura cognitiva do 
aprendiz. Segundo Ausubel, para que um novo conceito seja aprendido e retido na estrutura cognitiva do 
estudante, ele deve possuir ancoragem em conceitos previamente existentes. Os conceitos que proveem essa 
ancoragem, chamados subsunçores, geralmente possuem maior poder de abstração e generalidade que os 
conceitos a serem apreendidos. Caso a aprendizagem aconteça de forma significativa, os próprios conceitos 
subsunçores são alterados, tornando-se mais abrangentes, estáveis e bem elaborados. 

O PBL viabiliza a aprendizagem significativa na direção dos conceitos subsuçores que o professor deseja 
desenvolver. O objetivo não é apenas estabelecer relações lógicas entre os novos conceitos aos conceitos 
previamente existentes, de modo que a aprendizagem se torna significativa quando os novos conteúdos 
adquirem significados não arbitrários e substantivos. Para que isto ocorra, o estudante deve encontrar a 
motivação para transformar os conteúdos lógicos em conteúdos psicológicos e estabelecer uma relação 
pessoal e idiossincrática com os novos conteúdos (Moreira, 2006). 

O sucesso do PBL, segundo essa análise, está intimamente relacionado com a capacidade que o problema 
proposto possui de motivar os estudantes na busca de soluções, devendo também ser consideradas as 
especificações do problema e as limitações do contexto educacional como condições de contorno (Ribeiro, 
2008). 

3 Summa ê : Somas com Ch a p éu  
O Summaê (do latim, Summae = Somas, do popular: sinal circunflexo = chapéu) foi desenvolvido em reação 
às aulas tradicionais de exercícios realizando um trabalho específico no conteúdo de técnicas de integração. 
A escolha do conteúdo foi feita com base nos resultados finais da disciplina de Cálculo 1 na Faculdade UnB 
Gama (FGA), em que a média das avaliações nesse conteúdo tem um aproveitamento de 10 a 30% menor que 
os demais da mesma disciplina. 

Conforme destacado anteriormente, apesar da FGA trabalhar com projetos seguindo a metodologia PBL, 
alguns tópicos específicos das disciplinas da matemática propõem desafios para sua utilização e algumas 
propostas estão sendo desenvolvidas visando conciliar uma matriz curricular do ciclo básico com o PBL 
(Fragelli, Mendes, 2011). Uma dessas propostas é o Summaê, um evento em que a comunidade faz desafios 
aos participantes por meio de vídeos e, depois da resolução proposta por cada estudante, docentes discutem 
as soluções possíveis. 

O Summaê tem início com a recepção dos estudantes, situação na qual eles recebem folhas para resolução 
dos desafios a serem apresentados. Em um auditório é formada uma mesa com vários professores com 
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estilos de ensino bastante diferentes de modo a apresentarem explicações que atendam aos diferentes 
estilos de aprendizagem. A dinâmica tem início com a apresentação de um vídeo onde um personagem da 
comunidade propõe um desafio para os estudantes, que possuem um tempo determinado para apresentarem 
a solução. Após o término do tempo estipulado, um dos docentes apresenta uma solução e delibera com o 
público. Ao final, ele exibe critérios para correção do desafio e os estudantes realizam a avaliação da própria 
resolução, que serve como medida para o estilo de ensino dos próximos desafios. Um novo vídeo é 
apresentado aos estudantes e essa dinâmica continua até a resolução de todos os desafios programados, 
com pequenas apresentações artísticas entremeando a sequência de resoluções. O último desafio apresenta 
um problema no estilo PBL e é resolvido em pequenos grupos com orientação de monitores e professores. 

A cumplicidade é uma das características importantes dessa atividade e é construída com base na interação 
dos participantes, nas apresentações artísticas e na postura dos docentes. Essa cumplicidade é simbol izada 
por um artefato da vestimenta utilizado por todos os participantes, sejam funcionários, estudantes ou 
professores: um chapéu (figura 1). Segundo Paulo Freire (2011), tal cumplicidade é necessária para as 
relações educativas e não é incompatível com a competência técnico-científica e o rigor do professor para o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 
Figura 1: Estudantes e mesa com professores no Summaê. 

 

Como os desafios são feitos por sujeitos da comunidade e, dentre esses, algumas celebridades, os 
estudantes se mostram mais interessados em sua resolução (figura 2). Além disso, o espaço de discussão 
aberto entre os estudantes e os professores ao final de cada desafio é uma boa medida para o exercício das 
técnicas aprendidas. 

 

   
Figura 2: Comunidade participando do Summaê por meio de vídeos em que fazem desafios para os estudantes.  
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A atividade tem a duração média de 4 horas, onde são revistas todas as técnicas de integração estud adas na 
disciplina de Cálculo 1. Por se tratar de uma atividade muito intensa, conforme apresentado anteriormente, a 
sequência de problemas e soluções é descontraída por meio de apresentações artísticas em que participam 
professores, estudantes, funcionários e comunidade (figura 3). 

 
Figura 3: Apresentações artísticas realizadas entre sequências de desafios. 

 

Como o último desafio do evento representa um problema do mundo real a ser resolvido colaborativamente 
em grupos de estudantes com base nos conhecimentos estudados (figura 4), os estudantes realizam 
naturalmente uma asserção de valores e provocam uma aprendizagem significativa conforme defendem os 
principais autores da teoria (Ausubel, 1968; Novak, 1977; Gowin, 1981). Com a utilização de um PBL na últ ima 
etapa do Summaê, fomentou-se ainda mais um ambiente de desenvolvimento de habilidades comunicativas 
em que os estudantes aprendem a respeitar opiniões diversas e a construir consensos para resolução do 
problema, conforme preconiza Ribeiro (2008). 

 

 
Figura 4: Estudantes divididos em grupos e professor explicando o problema real a ser resolvido.  
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4 Resu lta dos 
O Summaê foi realizado no segundo semestre letivo de 2011 e participaram estudantes de duas turmas de 
Cálculo 1 da Universidade de Brasília, Campus do Gama, totalizando 150 participantes. Sob a ótica dos 
professores que participaram do evento, percebeu-se que os estudantes se mostraram bastante animados no 
início da atividade, realizando uma excelente interação com os docentes, monitores e entre si. Contudo, ao 
final das 4 horas do evento, os participantes exibiam sinais de fadiga, apesar das apresentações artísticas 
que foram idealizadas para minimizar esse efeito. 

Para avaliar o estudo do ponto de vista dos estudantes, foi realizada uma pesquisa com 25 participantes 
(17%) em que classificaram o Summaê em uma escala de Likert com quatro pontos sobre a importância do 
evento para o estudo das técnicas de integração. Nessa análise, 96% dos estudantes fizeram uma avaliação 
positiva do evento e os resultados detalhados são mostrados na figura 5. 

 

 
Figura 5: Classificação dos estudantes sobre a importância do Summaê para o estudo de integra is. 

 

Em uma pesquisa qualitativa feita com questões abertas com os mesmos 25 participantes, a análise dos 
textos mostrou 

elementos importantes para criar um ambiente propício para o estudo. Alguns estudantes (2) sugeriram que o 
tempo de resolução proposto para cada questão que deveria ser menor e, assim, poderia haver a resolução 
de mais exemplos. Além disso, a qualidade técnica dos vídeos em que a comunidade propunha os desafios 
deveria ser melhorada (4). 

5 Conc lusão 
Por meio dos resultados apresentados, é possível concluir que o Summaê foi uma experiência bastante aceita 
pelos estudantes e professores e é uma atividade que motiva os estudantes a participarem ativamente da 
experiência educativa que visa ao estudo de integrais. Além disso, a aprendizagem foi mais dinâmica e 
prazerosa, possuindo vários elementos motivadores para os estudantes tais como a participação da 
comunidade, uma mesa com vários professores com perfis diferentes, apresentações artísticas e o PBL 
intensivo realizado no final do evento. 

Apesar do problema proposto aos alunos não possuir relação imediata com a atividade profissional ou a 
prática dos futuros engenheiros, ainda assim foi capaz de extrair diversos aspectos positivos esperados em 
atividades tradicionais em PBL como a busca de soluções abertas, discussões em grupo, busca pelo 
consenso, avaliação das soluções e alto grau de envolvimento com os problemas propostos. 

Segundo os resultados obtidos, foi possível verificar que os estudantes se mostraram mais receptivos e 
motivados com o Summaê na comparação com a metodologia convencional, onde grande parte dos 
estudantes destacou 
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Para complementar o trabalho atual, pretende-se verificar a retenção dos conceitos trabalhados com o 
Summaê por meio de ferramental já conhecido de pesquisadores da aprendizagem significativa como, por 
exemplo, fazendo uso dos mapas conceituais. 

Pretende-se também realizar pequenos ajustes no formato da atividade como, por exemplo, diminuição no 
tempo utilizado para sua realização e atuar na melhora da qualidade técnica dos vídeos. Na próxima 
oportunidade, também serão convidados os próprios estudantes para realizarem a solução dos problemas no 
palco e assim aumentar a integração dos mesmos na atividade. 
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