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Resumo: Como em qualquer outro processo de aquisição de conhecimento,
o sucesso do ensino e da aprendizagem depende da atitude dos interveni-
entes. Ao estudante exige-se vontade de aprender e um estudo sistemático.
Do professor espera-se o domínio, teórico e prático, das matérias que ensina
e uma conduta pedagógica adequada ao nível e ao tipo de conhecimentos
dos seus alunos. Outro fator que pode facilitar o desempenho do professor é
considerar as expectativas e as dificuldades experimentadas pelos seus alu-
nos. Não apenas nas suas aulas mas em todo o contexto da aprendizagem.
No âmbito de uma investigação sobre os conhecimentos de Matemática dos
estudantes à entrada do ensino superior, que estamos a desenvolver, tive-
mos interesse em conhecer as emoções e atitudes, em relação à Matemá-
tica, de estudantes do 1.ž ano de cursos superiores de ciências e de tecno-
logias.Tencionámos saber qual a sua opinião sobre o próprio percurso na
aprendizagem da Matemática e o modo como ela lhes foi ensinada. Planeá-
mos recolher o parecer dos estudantes acerca das dificuldades em Matemá-
tica sentidas pelos alunos, no geral, e ainda as suas sugestões para reduzir
o insucesso a Matemática no 1.ž ano de frequência do ensino superior.
Nesta comunicação pretendemos mostrar os resultados que obtivemos nas
entrevistas, individuais e semiestruturadas, que realizámos a 25 estudantes
do 1.ž ano de cursos de Engenharia. Contrastados quanto ao nível de co-
nhecimentos de Matemática que demonstraram no 1.ž semestre, formaram
duas subamostras: a dos Melhores Alunos e a dos Piores Alunos. Embora
tenham opiniões idênticas em relação ao processo de ensino e aprendizagem
da Matemática nos dois sistemas de ensino, manifestam expectativas dife-
rentes em relação à forma como o professor do superior os poderia ajudar a
ultrapassar as dificuldades, bem como quanto ao desempenho dos estudantes
com notas inferiores a 13 no secundário.
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